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  بيمه

 )INSTURANCE(   

از مجموع اين . در مورد تاريخ پيدايش بيمه تحقيقات زيادي صورت گرفته است تاكنون 

تحقيقات چنين نتيجه مي شود كه قديمي ترين نوع بيمه ، بيمه دريائي است كه در اواسط 

ساير . پا به عرصه وجود نهاده است ) از قرن پنجم تا پانزدهم ميالدي ( قرون وسطي 

انواع بيمه مانند بيمه آتش سوزي ، بيمه حوادث و غيره ، به مراتب جديدتر بوده و سالها 

  .پس از پيدايش بيمه دريائي بوجود آمده است 

در واقع مي توان گفت اولين بار ، صاحبان كشتي و بازرگانان كه مال التجاره خود را از 

و اتفاقات موجود، مانند غرق شدن طريق دريا حمل و نقل مي كردند، باتوجه به حوادث 

كشتي ، طوفان يا راه زني هاي دريائي و نظاير آن به اين فكر افتادند كه براي حفظ اموال 

. خود چاره انديشي كنند و راه هايي براي جبران زيان هاي ناشي از اين مخاطرات بيابند 

ي توان آن ها را پديده هايي مانند خسارت مشترك يا زيان همگاني و وام دريائي كه م

سرآغاز پيدايش بيمه محسوب نمود در حقيقت مولود وجود اين قبيل خطرات و كوشش 

  .جهت يافتن راهي براي مقابله با زيان هاي احتمالي آن ها بوده است 

  بيمه در عصر حاضر

بشري به امروزه بيمه را مي توان يكي از اركان مهم حيات اقتصادي و اجتماعي جامعه 

گرفته تا در حال حاضر گروه هاي يك جامعه از كارگر روستايي . حساب آورد 

كارفرماي شهرنشين ، بازرگانان ، صنعتگران، سرمايه داران ، كارمندان ، دانشجويان، و 

  .بطور كلي تمامي اقشار جامعه به نحوي با بيمه سروكار دارند 
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موجب  نوزدهم گسترش معامالت بازرگاني بين المللي در قرن هاي هفدهم، هجدهم، و

گرديد كه بيمه حمل و نقل نيز به موازات آن معامالت توسعه يابد ، توسعه يابد بطوري كه 

و مورد توجه در دادوستدهايي كه با كشورهاي دور دست بيمه يكي از عوامل مهم 

امروزه معامالت تجاري بين المللي، بدون پوشش . صورت مي گرفت محسوب مي شد 

چه پذيرش خطرات ناشي از آن ممكن است عوارض . مي گيرد بيمه اي مناسب صورت ن

  .بسيار نامطلوب به بار آورد 

  بيمه در ايران 

بيمه گري در ايران از اوايل قرن بيستم به وسيله نمايندگي هاي چند شركت بيمه خارجي 

شده قبل از آن اگر ندرتا اشخاصي به بيمه احتياج داشتند به موسسات بيمه شروع 

  .گر به ويژه كشور هندوستان مراجعه مي كردند كشورهاي دي

 با سرمايه 1314شركت سهامي بيمه ايران اولين شركت بيمه ايراني مي باشد كه در سال 

با تاسيس اين شركت و استقبالي كه از جانب مردم به خصوص . دولت تشكيل گرديد 

نب مردم با تاسيس اين شركت و استقبالي كه از جا. سرمايه دولت تشكيل گرديد 

بخصوص بازرگانان از اين شركت به عمل آمده تعدادي از نمايندگي هاي بيمه خارجي 

  .مجبور شدند فعاليت خود را تعطيل كنند 

اين شركت با سرمايه دولت تشكيل شد .  بيمه مركزي ايران تاسيس گرديد 1350در سال 

 هدايت امر بيمه در  تنظيم و تعميم وبيمه مركزي به موجب ماده يك قانون خود موظف به

ايران و حمايت بيمه گزاران و صاحبان حقوق آن ها و همچنين اعمال نظارت به فعاليت 

  .موسسات بيمه در ايران گرديد 
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پس از انقالب اسالمي شركت هاي بيمه خصوصي طبق مصوبه دولت موقت از تاريخ 

  . ملي شدند و اداره امور آن ها به دولت واگذار گرديد 4/4/135

 ادامه داشت ، سپس مقرر گرديد كه از بين شركت هاي طي شده 1360 وضع تا سال اين

فقط در شركت بيمه آسيا و بيمه البرز به فعاليت ادامه دهند سرانجام به تصويب قانون 

، انجام عمليات بيمه در انحصار چهار شركت 1367اداره امور شركت هاي بيمه در سال 

  . هاي بيمه ايران، بيمه آسيا، بيمه البرز، بيمه دانا شركت: قرار گرفت كه عبارتند از 

اخيرا در اجراي سياست هاي جديد تعديل اقتصادي ، مجددا فعال شدن بيمه هاي 

  .خصوصي مطرح گرديده است 

  تعاريف 

   )Insurance( تعريف بيمه 

بيمه عقدي است كه موجب آن يك طرف تعهد مي كند درازاء پرداخت وجه يا وجوهي از 

 ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه طرف

متعهد را بيمه گر ، طرف تعهد را بيمه ) 1316 قانون بيمه ايران 1ماده . ( معيني را بپردازد 

گذار موجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آن چه را كه بيمه مي شود 

 .نامند موضوع بيمه مي 

 

 

  

   )Insurer( تعريف بيمه گر 
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بيمه گر شخصي است كه در مقابل دريافت حق بيمه از بيمه گذار تعهد جبران خسارت با 

بيمه گر شخصي . پرداخت وجه معيني را در صورت وقوع حادثه به عهده مي گيرد 

           حقوقي است كه جهت انجام حرفه بيمه گري بايد شرايط خاصي را كه قانون تعيين 

  .مي كند دارا باشد 

   )Insured( تعريف بيمه گذار 

طرف تعهد بيمه گر است شخصي است كه با پرداخت حق بيمه جان يا مال يا بيمه گذار 

مسئوليت خود يا ديگري را تحت پوشش بيمه قرار مي دهد، ضمنا به خالف بيمه گر كه 

شخص حقيقي و هم شخص الزاما بايد شخص حقوقي باشد بيمه گذار مي تواند هم 

  .باشد ) شركت ، موسسه ، انجمن و غيره ( حقوقي 

   )Subject matter of the insurance( مورد بيمه 

مورد بيمه مي تواند شخص . مورد بيمه چيزي است كه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد 

فوت يا شيي يا مسئوليت باشد در صورتي كه مورد بيمه شخص باشد، بيمه گر در مقابل 

يا بيماري يا حيات بيمه شده تعهد خواهد داشت ، مانند بيمه عمر، بيمه بيماري، بيمه 

  .حوادث شخصي و نظاير آن 

منقول يا غيرمنقول ، بيمه حمل و نقل كاال ، بيمه مرگ و مير حوادث بيمه محصوالت 

  .كشاورزي و غيره 

ه گذار در مقابل مسئوليت بيممورد بيمه ممكن است نه شخص باشد و نه شيي بلكه 

ديگري باشد در اين صورت بيمه گر متعهد است چنانچه در نتيجه حادثه اي كه بيمه گذار 

مسئول آن مي باشد به ديگري خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نمايد، 
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غير از بيمه گر و بيمه ( مانند بيمه مسئوليت دارنده وسيله نقليه در مقابل اشخاص ثالث 

  )گذار 

   )Suminsured( لغ بيمه شده مب

منظور از مبلغ بيمه شده ارزش شيي مورد بيمه يا مبلغي است كه بيمه گر تعهد مي كند 

  .صورت وقوع حادثه تا آن ميزان ، به بيمه گذار يا ذينفع قرارداد بيمه خسارت بپردازد 

   )Premium( حق بيمه 

 تا در مقابل بيمه گر در صورت حق بيمه وجهي است كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد

زيان وارده را جبران كند يا مبلغي به بيمه گذار يا ذينفع وقوع حادثه و ايجاد خسارت 

موسوم است و ميزان آن به شدت به ضعف ) بهاي خطر ( حق بيمه به . قرارداد بپردازد

جا در پرداخت حق بيمه توسط بيمه گذار ممكن است يك. احتمالي وقوع خطر بستگي دارد 

اين امر بستگي . هنگام عقد قرارداد باشد يا به اقساط ، در طول مدت بيمه پرداخت شود 

به توافق بين بيمه گر و بيمه گذار دارد لكن علي القاعده بايد حق بيمه يا يك قسمت از آن 

  .قبل از شروع خطر به بيمه گر پرداخت شود 

   )Duration of the insurance( مدت بيمه 

بيمه گر متعهد جبران . ه عبارت است از فاصله زماني بين ابتدا و انتهاي بيمه مدت بيم

مدت بيمه از . خسارت هايي مي باشد كه در طول اين مدت به مورد بيمه وارد شود 

  .موضوعاتي است كه بايد به وضوح در بيمه نامه قيد گردد 

  

   )Indemnity( خسارت يا غرامت 
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د به مورد بيمه كه در نتيجه وقوع حادثه ايجاد مي شود خسارت عبارت است از زيان وار

ممكن است تعهد بيمه گر بدون وقوع حادثه نيز . جبران آن در تعهد بيمه گر مي باشد 

مانند پرداخت سرمايه بيمه به شرط حيات يا مستري بازنشستگان و . تحقيق پيدا كند 

  .مانند آن 

بيمه عمر و . سارت و پرداخت سرمايه معموال زيان وارده به اشياء مورد بيمه را خ

  .مستمري هاي مربوط به بيمه اشخاص را غرامت مي گويند 

 ظاهر  ) Damage( يا صدمه ديدن كاال  ) Loss( خسارت يا به صورت تلف شدن كاال 

  .مي گردد 

   )Franchise( فرانشيز 

ي گيرد و بيمه گر فرانشيز به مبلغي از خسارت گفته مي شود كه به عهده بيمه گذار قرار م

مثال هرگاه فرانشيز خسارت اتومبيل ده هزار ريال تعيين شود . نسبت به آن تعهدي ندارد 

خسارت هاي تا مبلغ مذكور جزء تعهد بيمه گر نخواهد بود و هرگاه خسارت از مبلغ 

فلسفه وجود فرانشيز يكي . فرانشيز تجاوز كند بيمه گر مازاد آن را پرداخت خواهد كرد 

تي از مبلغ خسارت نيز بيشتر باشد ، جلوگيري شود و ديگر اين كه بيمه گذار در آن ح

حفظ و حراست مال بيمه شده باتوجه به اين كه قسمتي از خسارت به عهده خود اوست، 

  .كوشا باشد 

  

  

   )insurance poliy(بيمه نامه 
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 در آن بيمه نامه سندي است كه براساس قانون و مقررات بيمه كشوري كه بيمه گر

در بيمه نامه . كشور اقامت دارد و باتوجه به توافق طرفين تنظيم و امضاء مي گردد 

حدود وظايف و اختيارات طرفين قرارداد، تحت عناوين شرايط عمومي و شرايط 

منظور از شرايط عمومي بيمه نامه ، مقررات و . خصوصي بيمه نامه تعيين مي شود 

كه جداگانه براي هريك از انواع بيمه ، مانند بيمه دستورالعمل هاي كلي و عمومي است 

آتش سوزي ، بيمه حمل و نقل ، بيمه حوادث ، و غيره ، وضع گرديده و در ظهر بيمه نامه 

در واقع شرايط عمومي بيمه نامه كه براساس قانون و مقررات بيمه هر . چاپ مي شود 

قوق و مسئوليت هاي كشوري كه بيمه گر مقيم آن است تدوين مي گردد و متضمن ح

طرفين قرارداد در هريك از رشته هاي بيمه مي باشد كه بطور يكنواخت در مورد كليه 

  .بيمه نامه هاي صادره در آن رشته اعمال مي گردد 

شرايط خصوصي بيمه نامه آن دسته از مقرراتي را دربرمي گيرد كه جنبه عمومي نداشته 

مه گر و هريك از بيمه گذاران بطور جداگانه و ناظر به توافق هاي خاصي است كه بين بي

 از نظر حقوقي ، شرايط خصوصي، مقدم بر شرايط عمومي بيمه نامه . به عمل مي آيد 

به اين معني كه اگر بين مندرجات شرايط عمومي و شرايط خصوصي تعارض . مي باشد 

  .د وجود داشته باشد ، شرايط خصوصي، حاكم بر قضيه بوده و طبق آن عمل مي شو

   )Endorsement( الحاقي 

الحاقي نوشته اي است كه متعاقب صدور بيمه نامه ، به وسيله بيمه گر تنظيم مي شود و 

در آن تغييراتي كه الزم است در بيمه نامه به عمل آيد ، منعكس مي گردد معموال تغييرات 

ت طالب آن بيمه نامه، به وسيله بيمه گذار تقاضا مي شود و لكن بيمه گر نيز ممكن اس

باشد كه در بيمه نامه تغييراتي داده شود ، در اين صورت موافقت بيمه گذار نيز بايد 
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در غير اينصورت بيمه گر حق ندارد يك طرفه مبادرت به صدور الحاقي و . تحصيل گردد 

مگر آن كه اين حق به موجب قانوني به وي تفويض . ايجاد تغييرات در بيمه نامه بنمايد 

 الحاقي پس از آن كه با رضايت طرفين قرارداد صادر گرديد جزء الينفك بيمه .شده باشد 

  .نامه تلقي مي شود و معتبر خواهد بود 

  بيمه حمل و نقل كاال 

بيمه حمل و نقل كاال بيمه اي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل حق بيمه اي كه از 

جريان حمل كاال از نقطه اي به بيمه گذار دريافت مي كند متعهد مي شود چنان چه در 

نقطه ديگر ، در نتيجه وقوع خطرهاي موضوع بيمه ، كاال تلف شده يا دچار خسارت شود 

و يا بيمه گذار هزينه هايي در رابطه با اين خطرات متحمل شود زيان وارده را جبران 

  .نمايد 

طار ، و يا هواپيما كاال ممكن است از طرفين وسائط نقليه مختلف مانند كشتي ، كاميون ، ق

  :باين اعتبار مي توان بيمه حمل و نقل كاال را به سه قسمت تقسيم كرد . حمل شود 

  بيمه حمل و نقل دريائي -

 بيمه حمل و نقل زميني -

 بيمه حمل و نقل هوائي -

در صورتي كه براي حمل كاالئي از وسايل نقليه مختلف استفاده شود در بيمه نامه بايد 

 يعني مجاز بودن حمل كاال با وسايل مختلف قيد شود ولي اگر براي اين موضوع قيد شو ،

حمل كاال فقط از يك وسيله حمل استفاده شود بيمه نامه مربوط به آن حمل صادر خواهد 

  .شد 

  قرارداد بيمه حمل و نقل 
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بيمه حمل و نقل كاال مانند انواع ديگر بيمه ، با يك قرارداد تحقق مي پذيرد كه به آن بيمه 

طرفين اين قرارداد عبارتند از بيمه گذار كه معموال صاحب كاال . ل و نقل كاال مي گويند حم

يا شخصي است كه مسئوليت حفظ و نگهداري كاال را در مدت حمل به عهده دارد 

مانند . يا هرشخص ديگري كه در بقاء آن كاال ذينفع مي باشد ) متصدي حمل و نقل (

مي دهد و كاال در وثيقه او قرار دارد و طرف ديگر كه يك بانكي كه به صاحب كاال اعتبار 

  .شركت بيمه است 

          قرارداد بيمه در هر كشور براساس قانون و مقررات بيمه حاكم در آن كشور صادر 

لكن از آنجا كه حمل و نقل كاال از كشوري به كشور ديگر ، بخصوص وقتي كه . مي شود 

حت تاثير بعضي مسايل و مقررات بين المللي نيز قرار به وسيله كشتي انجام مي شود ت

و برخي موسسات از ديرباز مقرراتي وضع كرده اند كه به موجب آن ، حقوق . مي گيرد 

تعهدات بيمه گر و بيمه گذار در اين نوع بيمه ها ، بصورت يكسان و يكنواخت درآمده ، تا 

. وع حوادث جلوگيري شود از اختالفات ناشي از برداشت هاي متفاوت در هنگام وق

امروزه اين شرايط و مقررات بيمه اي در اغلب كشورهاي جهان با اختالفات جزئي مورد 

  .عمل شركت هاي بيمه قرار مي گيرد 

 C.B.A شرايط جديد بيمه اي با جراء گذاشته شده است كه به شرايط 1984از سال 

  .شده است  F.P.A,W.A, All Risksموسوم است كه به ترتيب جايگزين 

به موجب .  استفاده مي كنند 1اكثر كشورهاي جهان از فرم هاي انستيتو بيمه گران لندن

عبارات صريحي كه در متن بيمه نامه هاي باربري شركت هاي بيمه ايراني قيد مي شود، 

كلوزهاي انستيتو بيمه گران لندن جزء الينفك قراردادهاي بيمه ايران بوده و تعيين كننده 

                                                 
1 INSTITUTE OF LONDON UNDERWRITERS 
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در اين فصل ، هم شرايط قديم و هم . تعهدات طرفين در اين قراردادها مي باشد حقوق و 

  .شرايط جديد انستيتو بيمه گران لندن توضيح داده خواهد شد 

  حق بيمه به چه عواملي بستگي دارد ؟

  نوع كاال 

در چنين . كاال ممكن است شكستني، فاسدشدني، مستعد دزديده شدن يا خطرناك باشد 

  .بيمه كاال باالتر خواهد بود مواردي حق 

  نوع بسته بندي 

كااليي كه بدون بسته بندي مناسب حمل مي شود بيش تر از كااليي كه بسته بندي آن 

مثال كااليي كه نوع . مناسب است در معرض خطر آسيب ديدگي يا از بين رفتن است 

 بسته بندي است با كااليي كه در صندوق هاي مخصوص » Palletپالت « بسته بندي آن 

  .شده است حق بيمه بيشتري را پرداخت مي كند 

  شيوه حمل 

بيمه حمل هوايي ارزانتر از دريايي است متوسط بيمه دريائي سه تا چهار برابر بيمه 

هوايي است و در بعضي موارد اين تفاوت بيش تر مي شود بعالوه حمل هوايي داراي اين 

بنا به . ش حمل ارزان تر تمام مي شود مزيت است كه هزينه بسته بندي براي اين رو

داليل آشكار حمل دريائي كاال در مقياس با حمل هوايي به بسته بندي مقاوم تري نياز 

  .دارد 

  

  مسير حمل 
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حق بيمه در مسيرهاي حمل باتوجه به خطرات و مسايلي كه در آن ها ممكن است اتفاق 

يمه بيش تر است و همين طور مثال براي مناطق جنگي طبعا حق ب. بيفتد متفاوت است 

براي مسيرهايي كه ناچار بايد از گذرگاه هايي مانند كانال سوئز و نظاير آن عبور كرد 

  .حق بيمه بيش تري پرداخت مي شود 

  پوشش بيمه 

پوشش بيمه اي انتخاب شده مي تواند محدود يا گسترده باشد در اين صورت حق بيمه 

   .نيز متناسب با آن متفاوت خواهد بود

  ابتدا و انتهاي بيمه 

منظور از ابتداي بيمه، زماني است كه تعهد بيمه گر شروع مي شود و انتهاي آن نيز تاريخ 

در بيمه حمل و نقل كاال تاريخ شروع تعهد بيمه گر زماني است كه . خاتمه تعهد مي باشد 

ه گر نيز كاال از انبار مبداء به منظور حمل به مقصد خارج مي شود و خاتمه تعهد بيم

معموال وقتي است كه حمل انجام شده و كاال به انبار نهايي بيمه گذار ، در مقصد مندرج 

با اين حال چنان كه كاال پس از تخليه از كشتي در بندر مقصد . در بيمه نامه رسيده باشد 

يا رسيدن به مرز كشور مقصد ظرف مدت معيني كه در بيمه نامه قيد مي گردد به مقصد 

 .رسد ، تعهد بيمه گر پس از پايان مدت تعيين شده خاتمه مي پذيرد نهايي ن

 

 

  

  

  انواع بيمه نامه حمل و نقل كاال 
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  :بيمه نامه حمل و نقل كاال را به دو صورت مي توان درخواست نمود 

  بيمه نامه ساده 

بيمه نامه ايست كه براي حمل كاالي معيني صادر مي شود و در آن از ابتدا بايد 

مورد بيمه از جمله نوع كاال مقدار و ارزش كاال طريق و نحوه حمل و مشخصات 

بنابراين . موضوعات ديگري كه مبين حقوق و تعهدات طرفين قرارداد مي باشد، قيد گردد 

الزمه صدور اين بيمه نامه آنست كه بيمه گذار قبال از وضيعت مورد بيمه و چگونگي 

  .را در اختيار بيمه گر قرار دهد حمل آن اطالع داشته باشد و اين اطالعات 

  بيمه نامه عمومي 

بيمه نامه عمومي يك قرارداد كلي است كه بين بيمه گر و بيمه گذار منعقد مي گردد و در 

آن شرايط اصلي بيمه و رئوس كلي حقوق و تعهدات طرفين معين مي شود لكن 

د كه بيمه گذار مشخصات محصوالت و نحوه حمل آن ها زماني به اطالع بيمه گر مي رس

با صدور چنين بيمه نامه اي كليه حمل و نقل هايي كه بيمه . اقدام به حمل كاال مي نمايد 

مشروط بر اين كه بيمه گذار . گذار در آينده انجام مي دهد زير پوشش بيمه قرار مي گيرد 

نند مشخصات و نحوه حمل هر مقدار كااليي را كه در جريان نقل و انتقال قرار مي دهد ما

نوع و مقدار كاال ، ارزش كاال، وسيله حمل ، مبداء، مقصد و به طور كلي هر آنچه را كه در 

بيمه نامه عمومي پيش بيني نشده و احتياج به تصريح دارد قبل از حمل به اطالع بيمه گر 

در بيمه نامه عمومي پيش بيني نشده و احتياج به تصريح دارد، قبل از حمل به . برساند 

در بيمه نامه عمومي حداكثر مبلغ هر محموله كه بيمه گذار مجاز . يمه گر برساند اطالع ب

بيمه گذار . است با يك كشتي يا يك وسيله نقليه زميني يا هوايي حمل كند تعيين مي شود 

kingkar20@yahoo.com
www.takbook.com



 13

حق ندارد كااليي را كه ارزش آن از مبلغ تعيين شده بيش تر است يكجا با يك وسيله نقليه 

  . قبال موافقت بيمه گر را جلب كرده باشد حمل كند، مگر آن كه

  كلوزهاي قديم بيمه حمل و نقل 

  )انستيتو بيمه گران لندن ( 

 All: همچنان كه قبال گفته شد شرايط قديم انستيتو بيمه گران لندن عبارت است از 

Risks,W,A.F.P.A   
 هاي جهت اطالع و مقايسه شرايط قديم با شرايط جديد بيمه هاي حمل و نقل پوشش

  . آمده است 9 و 8شرايط قديم در جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خسارات مشمول تعهد بيمه گر : 8جدول 
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  خسارات خارج از تعهد بيمه گر : 9جدول 

  ALL RISKS W.A  F.P.A  نوع خسارت  رديف

1  

2  

3  

  

4  

5  

6  

7  

  

8  

9  

  

  

  رفتن كامل مورد بيمهاز بين 

  از بين رفتن كامل يك قسمت از مورد بيمه 

از بين رفتن كامل هر بسته از مورد بيمه در جريان 

  گر، يا تخليه بارگيري، انتقال از كشتي به كشتي دي

  خسارت مستقيم نقديه زيان همگاني 

  سهم زيان همگاني 

  هزينه هاي نجات 

به انضمام هزينه هايي كه براي ( هزينه هاي خاص 

  )جلوگيري از خسارت يا توسعه خسارت مصرف مي شود 

  زيان اختصاصي بدون كسر فرانشيز 

  :خطرات اضافي

  دزدي، دله دزدي و عدم تحويل -

 ب شيرينخسارت ناشي از آ -

 سائيدگي و زنگ زدگي  -

 نشست -

 شكست -

 لب پريدگي، كج شدن، خراشيدگي و ضربه ديدگي -

 خسارت ناشي از چنگك -

روغن زدگي، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسيد  -

 آلوده شدن 

 بخار آب و عرق -

 حرارت -

  )بوگرفتن ، برخورد و آلودگي ( كاالي مجاوز  -

+  

+  

+  

  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

+  

+  

  پس از كسر فرانشيز+ 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

+  

+  

+  

  

+  

+  

+  

-(+)  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

ف
ردي

  

  ALL RISKS W.A  F.P.A  نوع خسارت
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1  

2  

3  

4  

  

5  

6  

  

  

7  

  

  

8  

9  

10  

  زبان اختصاصي

  ل خالف بيمه گذارخسارات ناشي از تقصير و اعما

  عدم تحويل يا كسري كاال

خسارات ناشي از تاخير در حمل ولو اين كه تاخير به علت 

  .يكي از خطرات مورد تعهد صورت گرفته باشد

  خسارات ناشي از عيب ذاتي يا خاصيت طبيعي مورد بيمه 

خساراتي كه در حد متعارف و معمول به مورد بيمه وارد 

سرخالي شدن : مانند.  نداردمي شود و ارتباط به حادثه

  ظرف و كسر وزن ناشي از تبخير و مانند آن 

  خسارت حشره زدگي 

خساراتي كه مستقيما ناشي از خطرات مورد تعهد نباشد 

شكست ، انباركردنيا جابجا كردننادرست كاال، دزدي و : مانند

  دله دزدي و نظاير آن

خساراتي كه مستقيما به علت جنگ، اعتصاب، شورش و 

  .تشاشات داخلي به وجود آمده باشداغ

-  

+  

-  

+  

+  

+  

  

-  

-  

  

-  

-  

-  

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

+  

+  

  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

+  

+  

  

+  

  

  

   A-B-Cشرايط جديد 

 توسط انستيتو بيمه گران لندن باجراء درآمده است نسبت به 1984اين شرايط كه از سال 

 در صنعت بيمه شرايط قديم از وضوح بيشتري برخوردار است شرايط جديد هم اكنون

  .جهاني جايگزين شرايط قديم گرديده است 

پوشش هاي شرايط جديد در جدول صفحه بعد آمده است ضمنا جهت آشنايي و مقايسه 

  .با پوشش هاي بيمه اي ديگر جدول پوشش بيمه دريائي فرانسه نيز درج شده است 

  A-B-Cپوشش هاي شرايط بيمه اي : 10جدول 
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  Cشرط  Bشرط   Aشرط  نوع خطر
  شرط مربوط

   به جنگ

  شرط مربطو

   به اعتصابات

  حريق يا انفجار -1

 اصابت به صخره، شكستن، واژگوني -2

 چپ و از خط خارج شدن وسيله نقليه زميني -3

 تصادم كشتي -4

 تخليه كاال در بندر پناهگاه -5

 زلزله، فوران آتش فشان يا رعد و برق -6

 فدا كردن در خسارت مشترك -7

   سبك كردن-الف

  ا  رها كردن در دري-ب

 ورود آب دريا ، درياچه يا رودخانه به كشتي -8

 از ميان رفتن كلي بسته در جريان جابجايي كاال -9

 اقدامات حمايتي -10

 دزدي ، غارت، عدم تحويل -11

 خسارت به خاطر له شدن يا حرايت  -12

 آلوده شدن در اثر مجاورت با كاالهاي ديگر -13

 نشت  -14

 خرد شدن و ديگر خسارات خاص -15

 غفت بيمه گذار  -16

 رگي عاديفرسودگي يا پا -17

 كافي نبودن يا نامناسب بودن بسته بندي -18

 عيب مربوط به ذات يا نوع كاالي بيمه شده  -19

 تاخير -20

 اعتار مالك كشتي -21

 كاربرد سالح هاي هسته اي -22

 عمل نادرست -23

 جنگ  -24

  اعتصابات  -25

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

-  

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

+  

+  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

-  

-  

-  

+  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+  

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+  

-  

  

  1984 آوريل 27پوشش بيمه دريائي فرانسه اجرا از : 11جدول 
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  جنگ و خطرات مشابه  بدون خسارت خاص به استثناي  تمام خطر  نوع خطر

  درهم شكستن، واژگون شدن و اصابت كشتي به صخره -1

 تصادم كشتي ، از جمله با يخ  -2

ري كه كشتي مجبور شود به بندر ورود آب، به طو -3

 پناهگاه برود 

 افتادن بسته ها در جريان عمليات جابجايي -4

تغيير مسير، تصادم، سقوط يا درهم شكستن يك وسيله  -5

 نقليه زميني

 فروريختن پل و غيره -6

 درهم شكستن سد و كانال -7

 فروافتادن درختان ، ريزش كوه و بهمن  -8

 سيل ، موجهاي ناشي از جزر و مد -9

 ش فشان، زلزله، رعد و برق و طوفانفوران آت -10

 حريق يا انفجار -11

 سقوط هواپيما -12

 به دريا ريختن كاال يا رها كردن در دريا -13

 اقدامات حفاظتي -14

 قطع شدن جريان سفر -15

 سهم خسارت مشترك  -16

 تمام خسارت خاص -17

 سرقت و مفقود شدن كلي يا جزئي -18

  مصادره و توقيف -1

 خطاي عمومي و غيرموجه بيمه گذار -2

 گي و پارگيعيوب ذاتي، فرسود -3

 كافي نبودن و نامناسب بودن بسته بندي -4

 تاخير -5

 سالح هاي اتمي  -6

  جنگ داخلي، خرابكاري و تروريسم-الف -7

   توقيف، دستگيري، ممانعت-ب

   شورش، اعتصاب و تعطيل -ج

   دزدي دريايي با هدف سودجويانه -د

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

  

  

  

  

  

  

  

-  

+  

+  

+  

+  

+  

  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  

-  

  

  

  

  

  

  

  

+  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

+  

+  

+  

+  

  در كلوز قديم  ) War Clauses( بيمه جنگ 
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  :تامين اين بيمه شامل موارد زير است 

خطرات تسخير ضبط، توقيف، ممانعت و بازداشت و نتايج حاصله از آن ها يا هرگونه 

 اعم از همچنين نتايج حاصله از مخاصمات و عمليات نظامي. كوشش جهت انجام آن ها 

و نيز نتايج حاصل از جنگ داخلي، انقالب، شورش . اين كه جنگ اعالم شده يا نشده باشد 

  .و قيام يا منازعات داخلي ناشي از آن ها و دزدي دريائي 

  بيمه اعتصاب ، بلوا و آشوب داخلي در كلوز قديم 

( Strikes, riots, and civil commotion clauses)   
  :مل مورد زير است پوشش هاي اين بيمه شا

  اغتشاشات كارگري ، بلوا يا آشوب اعتصاب ،  -1

 خرابكاري -2

  بيمه جنگ در كلوز جديد

  :پوشش بيمه جنگ در شرايط جديد شامل موارد زير است 

جنگ، جنگ داخلي، انقالب، شورش، قيام يا زدوخوردهاي ناشي از آن يا هرگونه  -1

  عمل خصمانه توسط يا برعليه نيروهاي دشمن 

) 1ناشي از خطرات تحت پوشش بند (رف، توقيف، حبس يا بازداشت ضبط، تص -2

 فوق و نتايج ناشي از آن ها يا مبادرت به آن ها

 مين ها ، اژدرها، بمب هاي عمل نكرده يا ساير سالح هاي جنگي عمل نكرده  -3

اعتبار بيمه نامه جنگي در شرايط جديد نسبت به تمام موضوع يا هر بخشي از آن از 

مي شود كه كاال بر روي كشتي بارگيري شود و نسبت به تمام موضوع بيمه زماني آغاز 

  :يا هر بخشي از آن به يكي از طرق زير هركدام كه مقدم باشد پايان مي پذيرد 
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  :يكي از طرق زير ، هركدام كه مقدم باشد پايان مي پذيرد 

  تخليه از كشتي در بندر نهائي يا محل تخليه -

 مه شب روز ورود كشتي به بندر نهايي يا محل تخليه  روز از ني15با سپري شده  -

معهذا مشروط به اعالم به موقع به بيمه گران و پرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد 

  .خواهد بود 

  بيمه اعتصاب در كلوز جديد

پوشش اين بيمه از بين رفتن يا آسيب ديدن كاالي موضوع بيمه را كه ناشي از عوامل زير 

  :د باشد شامل مي شو

اعتصاب كنندگان، كارگران ممنوع شده از كار يا شركت كنندگان در اغتشاشات  -1

  كارگري ، بلوا يا آشوب 

 تروريست ها يا هر شخصي كه با انگيزه سياسي عمل مي كند  -2

اعتبار اين بيمه نامه از زماني آغاز مي شود كه كاال به منظور شروع حمل انبار يا محل 

 را ترك گويد، در مسير عادي، حمل ادامه يا بد و به يكي از نگهداري مذكور در بيمه نامه

  :طرق زير ، هر كدام كه مقام باشد، پايان مي پذيرد 

محض تحويل كاال به انبار گيرنده يا به انبار محل نگهداري نهايي ديگري كه در  -1

  .بيمه نامه به عنوان مقصد ذكر شده است 

يگري كه بيمه گذار براي يكي از محض تحويل كاال به انبار يا محل نگهداري د -2

 :مقاصد زير در نظر گرفته است 

  نگهداري كاال در محلي خارج از مسير عادي حمل  -

 تقسيم يا توزيع كاال -
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 روز از تاريخ تخليه كامل كاالي بيمه شده از كشتي حامل كاال 60محض انقضاي  -

 در آخرين بندر تخليه 

   Indemnityخسارت 

باني اطالق مي شودكه به علت وقوع حادثه ممكن است به خسارت در موضوع بيمه به ز

. بيمه گذار وارد شود و به خاطر جبران اين زيان است كه بيمه گذار كااليي را بيمه مي كند

تعهد بيمه گر اين است كه اگر در جريان حمل كاال از مبداء تا مقصد به علت وقوع هريك 

ه اي به آن وارد شود يا بيمه گذار در از خطرات بيمه شده مورد بيمه تلف شود يا صدم

به . رابطه يا خطري كه واقع شده هزينه اي متحمل شود زيان بيمه گذار را جبران نمايد 

  :اين ترتيب خسارت بيمه گذار را مي توان به سه دسته تقسيم كرد كه عبارتست از 

   )Loss( تلف شدن 

آن در نتيجه وقوع حادثه از بين منظور از تلف شدن آن است كه مورد بيمه يا قسمتي از 

مانند اين كه كاال دچار آتش سوزي شده و منهدم گردد يا كااليي در . رفته و نابود شود 

  .دريا غرق شود و نظاير آن 

  

  

   )Damage( آسيب ديدگي 

آسيب ديدگي به حالتي اطالق مي شود كه مورد بيمه وجود داشته ولي سالم نباشد مثال 

  .نگ زدگي شده باشد دچار آب ديدگي يا ز

   )Expense( هزينه 
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حراست و حفظ مورد بيمه گاهي خسارت عبارت از هزينه اي است كه بيمه گذار به منظور 

از خطري كه متوجه آن شده يا جلوگيري از خسارت بيش تر متحمل مي شود مانند هزينه 

 حادثه بسته نجات كاالي غرق شده يا هزينه بسته بندي مجدد كااليي كه در نتيجه وقوع

بندي اوليه آن صدمه ديده و اگر اقدامي به عمل نيايد كاال تلف مي شود يا خسارت آن 

  .افزايش مي يابد 

خسارت گاهي كلي است يعني مورد بيمه كامال از بين مي رود و ديگر قابل استفاده نيست 

غ بيمه يعني مبل. و در اين صورت بيمه گر موظف است حداكثر تعهد خود را انجام دهد 

  .بپردازد ) شده يا ارزش مورد بيمه را هر كدام كمتر باشد 

زماني نيز خسارت جزئي است يعني به يك قسمت مورد بيمه صدمه وارد مي شود در 

  .اين صورت بيمه گر فقط متعهد جبران خسارتي است كه وارد شده است 

   )Particular Average( خسارت خاص 

رد شده به كاال ببار مي آيد، مشروط بر اين كه كيفيت اين خسارت بر اثر زيان هاي وا

به عنوان مثال كاال ممكن است بشكند، در نتيجه مجاورت . زيان همگاني را نداشته باشد 

با كاالي ديگر آلوده شود يا در جريان حمل و نقل خراش بردارد يا صدمه ببيند اين 

  .ه مي شود ناميد» خسارت خاص « خسارت محدود به خود كاال بوده و 

   )General Average( خسارت مشترك يا همگاني 

خسارت مشترك هنگامي . خسارت مشترك اختصاص به حمل و نقل هاي دريايي دارد 

مصداق مي يابد كه مسئوالن امور كشتي باتوجه به اختياراتي كه به آن ها تفويض شده 

يا توسعه آن است بخاطر نجات كشتي و محصوالت آن از خطري كه در صورت وقوع 

خطر سرنوشت كشتي مورد تهديد قرار مي گيرد به كشتي يا محموالت آن يا هر دو وارد 
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مثال . آن جلوگيري به عمل آورندمي كنند تا به اين ترتيب از نابودي كشتي و محموالت 

براي جلوگيري از غرق شدن كشتي كه در نتيجه آن كشتي و محصوالت آن دستخوش 

         تي از متعلقات كشتي يا مقداري از محموالت آن را به دريا نابودي خواهد شد، قسم

در چنين حالتي خسارت هاي وارده تنها به صاحب مال از بين رفته يا آسيب . مي ريزند

تحميل نمي شود بلكه اين خسارت ها بين كليه افراد ذينفع در ) مالك كشتي يا كاال (ديده 

سرشكن شده و هريك . . . ) ال ، ذينفع در كرايه و مالك كشتي ، صاحبان كا( سفر دريائي 

سپس از محل اين سهم ها ، خسارت . از آن ها سهمي از خسارت را به عهده مي گيرند 

  .جبران مي شود . . . ) مالك كشتي ، صاحب كاالي از بين رفته و ( افراد زيان ديده 

  نحوه محاسبه خسارت مشترك 

ارت است از كل ارزش خسارات وارده به نسبت سهيم شدن در خسارت مشترك عب

  .كشتي و بار آن تقسيم بر كل ارزش بار و كشتي در حالت قبل از خسارت 

  ارزش كل خسارت وارده= نسبت سهيم شدن در خسارت مشترك 

        ارزش كل بار و كشتي          

. اين نسبت در مورد تمام اموالي كه در معرض خطر قرار گرفته است اعمال مي شود

  . خسارت مشترك را تحت پوشش قرار مي دهدامي بيمه هاي درياييتم

 ميليون دالر است در 60 ميليون دالر كه ارزش بار آن 40 يك كشتي به ارزش -1مسئله 

پس از انجام اقدامات نجات و بررسي : اثر وقوع حريق به كام دريا فرو مي رود 

 3 خسارت وارد به بار آن  ميليون دالر و كل7كارشناسي كل خسارت وارده به كشتي 

  سهم كشتي و بار در اين خسارت مشترك چقدر است؟. ميليون دالر تقويم شده است 

  )ميليون دالر (40+60=100           كل ارزش بار و كشتي 
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  )ميليون دالر (7+3=10            خسارت تحت پوشش 

  40 ×% 10=4       نسبت سهيم شدن در خسارت مشترك

  60 ×% 10=6            ميليون دالر سهم كاال

  7- 4=3              طلب كشتي 

  6- 3=3              بدهي كاال

 ميليون يورو 30 ميليون يورو و ارزش محصوالت آن 20 ارزش يك كشتي -2مسئله 

 ميليون يورو خسارت وارد شده 10به اين كشتي در اثر وقوع حادثه اي جمعا . است 

بست سهم بار و كشتي مطلو.  ميليون يورو است 3 و سهم بار آن 7كشتي است ، كه سهم 

  .را در اين خسارت مشترك

  20+30=50          ميليون يورو ارزش بار و كشتي 

  7+3=10          ميليون يورو ارزش كلي خسارت

  10%=20              نسبت سهيم شدن 

                         50  

  20 ×% 20=4            ميليون يورو سهم كشتي 

  30 ×% 20= 6              ميليون يورو سهم بار 

  7- 4=3                طلب كشتي 

  6- 3=3                بدهي كاال 

  مورد بيمه 

  :مورد بيمه در حمل و نقل كاال شامل موارد زير است 

  كاال  -
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 كرايه حمل كاال -

 منافع مترتب بر كاال -

  كاال

منظور از كاال اشيايي است كه داراي ارزش مادي بوده و توسط وسيله نقليه، از جايي به 

رآورده هاي صنعتي و كشاورزي و دامي ماشين جاي ديگر حمل مي شود مانند انواع ف

آالت ، مواد خام، انواع دام و طيور، فلزات گرانبها، پول و اوراق بهادار، مسكوك و هرچيز 

  .ديگر 

عالوه بر آن در بيمه . بنابراين اگر شيئ ارزش مادي نداشته باشد قابل بيمه كردن نيست 

مثال در . يله نقليه ديگري حمل شود حمل و نقل كاال الزم است كه مورد بيمه توسط وس

. صورتي كه يك اتومبيل، با كشتي يا به وسيله تريلر حمل شود، كاال محسوب مي گردد

لكن چنانچه به وسيله نيروي خود، از جايي به جاي ديگر منتقل شود مشمول مقررات 

  .بيمه حمل و نقل كاال قرار نمي گيرد 

 نقل كاال در صورتي نافذ و داراي اعتبار قانوني بايد توجه داشت كه قرارداد بيمه حمل و

است كه حمل كاال مشروع و مجاز باشد واال چنانچه حمل كاال به كشوري برخالف قوانين 

كشور باشد، بيمه آن كاال نيز قانوني نخواهد بود به عبارت ديگر بيمه نبايد موضوعه آن 

مورد تامين قرار ) كاالي قاچاق مانند ( حمل كااليي را كه ورود آن به كشور مجاز نيست 

  .دهد 

  كرايه حمل كاال

از آنجايي كه كرايه حمل جزيي از ارزش كاال محسوب مي شود هر دو قسمت يكجا تحت 

 يا CFRالبته اين در حالتي است كه خريدار كاال را با شرايط . پوشش بيمه قرار مي گيرد
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CPT بصورت FOB يا FCAفروشنده پرداخت  يا نظاير آن كه كرايه حمل توسط           

نمي شود منعقد گردد چون در چنين حالتي كرايه حمل در فاكتور فروشنده قيد نمي گردد 

مثال پانزده ( خريدار مي تواند مبلغ مندرج در فاكتور را با درصدي بيش تر بيمه كند 

 بديهي است. اين درصد اضافي كرايه را هم تحت پوشش قرار مي دهد ) درصد بيش تر 

در چنين صورتي بيمه گذار بايد در موقع مطالبه خسارت، با ارائه اسناد الزم ثابت كند كه 

ميزان كرايه معادل درصد اضافه شده مي باشد و چنان چه اين درصد بيش از كرايه 

يعني هر . واقعي حمل باشد بيمه گذار حق دريافت مازاد آن را موضوع بيمه واقع شود 

كه در كرايه حمل نفعي داشته باشد، حق دارد آن را به ) حقوقي اعم از حقيقي يا ( شخص 

  .صورت عنصري جدا بيمه نمايد 

  بيمه منافع بر كاال 

بيمه حمل و نقل ممكن است منافع مترتب بر كاال را نيز مورد تامين قرار دهد منظور از 

        ار منافع سود احتمالي است كه در صورت سالم به مقصد رسيدن كاال، عايد بيمه گذ

الزم به ذكر است كه منافع در صورتي مورد تامين قرار مي گيرد كه موجوديت . مي شود 

مانند اختالف . آن قطعي بوده و در نتيجه حمل و نقل كاال در معرض خطر قرار بگيرد

قيمت مبداء و مقصد بطوري كه اگر اين كاال سالم به مقصد برسد بيمه گذار از فروش آن 

در غير . اين گونه منافع بايد قطعي بوده و قابل بيمه كردن باشد .  آورد سودي بدست مي

اين صورت يعني اگر منافع قطعي نباشد يا ميزان آن بيش از حد واقعي محاسبه شده و 

  .مورد بيمه قرار گيرد مغاير اصل غرامت تلقي خواهد شد 

  اعالم خسارت به بيمه گر
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دثه موضوع بيمه مراتب را به بيمه گر اعالم بيمه گذار وظيفه دارد در صورت وقوع حا

در غير اين صورت ممكن است تمام يا قسمتي از حقوق خود را نسبت به دريافت . نمايد

  .دست بدهد خسارت از 

با اين حال بيمه گذار . اعالم خسارت معموال بايد به محض اطالع از خسارت به عمل آيد 

سه تا پنج روزي كه در قوانين پيش بيني ( مي تواند اين وظيفه را ظرف مدت كوتاهي 

در قانون بيمه كشور فرانسه ، اين مدت حداكثر پنج روز تعيين . انجام دهد ) شده است 

شده است در قوانين بيمه دريايي انگلستان، تكليف خاصي تحت عنوان اعالم خسارت 

 بيمه گذار به نظر مي رسد طبق قانون اين كشور. براي بيمه گذار پيش بيني نشده است 

بداند اعالم خسارت نمايد و بيمه مي تواند بدون محدوديت زماني يعني هر موقع مقتضي 

گر حق ندارد به بهانه تاخير در اعالم خسارت از انجام تعهد خود امتناع ورزيده يا بيمه 

گذار را جريمه كند مگر آن كه ثابت شود تاخير در اعالم خسارت موجب زيان بيمه گر 

  .ه در اينصورت بيمه گذار مسئول خواهد بود شده است ك

  اعالم خسارت در قانون بيمه ايران 

در اولين زمان ممكن منتهي در . . . بيمه گذار بايد :  قانون بيمه ايران 15به موجب ماده 

 روز از تاريخ اطالع خود از وقوع حادثه ، بيمه گر را مطلع سازد واال بيمه گر 5ظرف 

  . ...مسئول نخواهد بود 

الزام به اعالم خسارت در صورتي است كه بيمه گذار خبر صحيح دريافت كند و وقوع 

حادثه نيز مسلم باشد واال اگر بيمه گذار به صورت افواهي چيزي شنيده باشد كه صحت 

  .و سقم آن معلوم نباشد اجباري ندارد بيمه گر را مطلع كند 
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  روش هاي پرداخت

 )PAYMENT(   

روش هاي پرداخت وجه كاال به فروشنده در معامالت بازرگاني را از نظر ريسك پذيري 

  :و خطراتي كه طرفين معامله را تهديد مي كند، به دو گروه زير مي توان تقسيم نمود 

  . روش هايي كه ريسك فروشنده زياد ولي ريسك خريدار كم است –الف 

  . ريسك فروشنده كم است  روش هايي كه ريسك خريدار زياد ولي–ب 

در روش هاي گروه الف معموال فروشنده كاال را ارسال نموده و سپس وجه آن را از 

  :در اين گروه به موارد زير مي توان اشاره نمود . خريدار دريافت مي كند 

   )Open Account Trade( تجارت براساس حساب باز  -1

 خريدار كاالي مورد سفارش )ي شفاهي يا كتب( در اين روش فروشنده حسب درخواست 

را بسته بندي و به گمركخانه مورد نظر خريدار ارسال مي نمايد و متعاقبا اسناد حمل 

مستقيما به آدرس خريدار فرستاده مي شود تا امكان ترخيص كاالهاي وارده از گمرك 

  .ذيربط فراهم گردد 

 ظرف مدت مورد توافق ترتيب پرداخت بدين شكل مي باشد كه پس از رسيدن كاال خريدار

  .از حساب شخصي خود نسبت به پرداخت وجه معامله اقدام مي نمايد 

همچنان كه مالحظه مي شود در اين فروشنده هم كاال را ارسال مي كند و هم اسناد 

معامله را و خريدار پس از دريافت اسناد و ترخيص كاال وجه آن را براي فروشنده 

ر صورتي قابل اجراست كه فروشنده به خريدار اعتماد اين روش د. ارسال خواهد نمود 

درواقع در اين روش هيچ گونه ريسكي متوجه خريدار نيست . كامل و مطلق داشته باشد 

  .بلكه تمام ريسك ها متوجه فروشنده مي باشد 
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   )Clean Draft = Clean Bill of Exchange( روش برات ساده  -2

شنده و خريدار صورت مي گيرد فروشنده كاال در اين روش براساس توافقي كه بين فرو

را براي خريدار حمل نموده و اسناد حمل آن را نيز مستقيما براي وي ارسال مي دارد 

سپس بر مبناي اسناد حمل برات ساده اي را عهده خريدار كشيده و از طريق بانك خود 

ديداري (برات براي بانك خريدار جهت وصول ارسال مي دارد تا خريدار براساس شرايط 

  .نسبت به واريز آن اقدام نمايد ) يا مدت دار 

نظر به اين كه اسناد حمل به نام خريدار است خريدار كاال را از گمرك ترخيص نموده پس 

  .از اطالع از رسيدن برات به بانك خود نسبت به كارسازي آن اقدام مي كند 

            ريسكي متوجه خريدار در اين روش ريسك فروشنده از حالت قبلي كمتر است اما 

 نمي باشد زيرا خريدار بعد از دريافت اسناد و بعد از ترخيص كاال وجه آن را پرداخت 

  .مي كند ضمن آن كه فروشنده ريسك عدم قبولي برات را نيز بايد تحمل نمايد 

  بروات وصولي اسنادي  -3

( Documentary Collection = Documentary Bill of Exchange)   
          در اين روش اسناد حمل نيز همراه برات به بانك خريدار ارسال مي گردد اين روش 

مي تواند امنيت بيش تري را نسبت به دو روش قبل براي فروشنده به همراه داشته باشد 

چون اسناد را از طريق بانك ارسال داشته و اسناد تنها در مقابل پرداخت يا قبولي برات 

  .ويل مي گردد به خريدار تح

 Deliveryاگر برات ديداري بوده و دستور صادره روي اسناد حمل بصورت 

Document Against Payment باشد در اين صورت بانك خريدار صرفا در مقابل 

اسناد اين گونه . دريافت وجه مندرج در برات، مجاز به تحويل اسناد به خريدار مي باشد 
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ر برات مدت دار بوده و دستور صادره روي اسناد حمل اگ. مي گويند ) DP(را اصطالحا 

 باشد در اين صورت بانك Document Against Acceptance  Deliveryبه صورت 

اين گونه . خريدار صرفا در مقابل اخذ قبولي خريدار مجاز به تحويل اسناد مي باشد 

  .مي گويند  ) DA( اسناد را اصطالحا 

ي اسنادي بارنامه بنام بانك صادر مي گردد لذا الزم به ذكر است در برات وصول

  . ظهرنويسي اسناد توسط بانك ضروري است 

  :در اين گروه به روش هاي زير اشاره مي شود ) ب 

   )Full Advance Payment(  روش حواله اي -1

زيرا وجه كاال را قبل از ارسال كاال از اين روش مطلوب ترين روش براي فروشنده است 

در مقابل ريسك خريدار كه وجه معامله را پرداخت نموده و در . يافت مي كند خريدار در

  .انتظار رسيدن كاال مي باشد بسيار زياد و حداكثر است 

در اين روش خريدار ممكن است با عدم ارسال به موقع كاال درخواست افزايش قيمت كاال 

 ارسال تمام يا بخشي از از طرف فروشنده يا ارسال كاال با كيفيت پائين تر و حتي عدم

  .كاال مواجه گردد 

  

  

  

  روش حواله با اخذ ضمانت نامه بانكي  -3

Full Advance Payment by Guarantee) (   
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در اين روش خريدار مقابل ارسال وجه كاال از فروشنده درخواست ضمانت نامه بانكي 

ت نامه به نفع فروشنده از يك بانك با انجام مقدمات آن درخواست صدور ضمان. مي كند 

خريدار نموده و با ابالغ آن به خريدار ، خريدار كل وجه معامله را براي فروشنده حواله 

گرچه اين روش از حالت قبلي براي خريدار اطمينان خاطر بيشتري را فراهم . مي نمايد 

مي كند اما اخذ ضمانت نامه بانكي صرفا مي تواند از هدر رفتن وجه پرداخت شده 

ه عمل آورد ولي ريسك هاي ديگر خريدار منجمله تاخيرهاي فروشنده كه پيشگيري ب

ممكن است باعث عدم ايفاي به موقع تعهدات خريدار نسبت به مشتريان خود در داخل 

  .كشور يا ايجاد مشكالتي در توليد كاالي وي گردد، بقوت خود باقيست 

  ) Letter of Credit = Documenttary Credit( اعتبار اسنادي  -4

در اين روش فروشنده وجه كاال را تنها پس از ارائه اسناد حمل به بانكي در كشور خود 

دريافت مي نمايد و بدين وسيله ) مطابق با شرايطي كه در اعتبار اسنادي ذكر شده است (

اين روش بيش تر به نفع فروشنده . ريسك عدم پرداخت از طرف خريدار حذف مي گردد 

 نظر دارد چرا كه او تنها با ارائه اسناد مطابق با شرايط اعتبار به بوده و منافع او را در

بانك مي تواند وجه آن را دريافت دارد و در اين حالت خريدار هيچ كنترلي بر كاال ندارد و 

حتي ممكن است در بيش تر موارد در حالي كه هنوز كاال به كشور خريدار نرسيده 

  .ابق با شرايط اعتبار ، از بانك دريافت دارد فروشنده وجه آن را با ارائه اسناد مط

در اين حالت خريدار ريسك بيش تري را متقبل شده و تنها با تنظيم شرايط اعتبار محكم 

  .مي تواند نسبت به دريافت كاال اطمينان خاطر بيش تري پيدا كند
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در هر صورت به طور كلي مي توان گفت كه در مقايسه با روش هاي ديگر سيستم 

خت در اعتبار اسنادي به گونه اي است كه عليرغم وجود نقاط ضعف ، تقريبا موازنه پردا

  .منافع را برقرار نموده و مي تواند منافع هر دو طرف معامله را حفظ نمايد 

نظر به اين كه روش پرداخت با شيوه اعتبارات اسنادي در حال حاضر متداول ترين و 

كه در دنيا متداول مي باشد اطالع از نحوه اجرا مهمترين شيوه پرداخت در معامالت است 

           و انواع و شرايط آن براي اشخاصي كه مبادرت به واردات و صادرات يا داد و ستد 

مي كنند ضروري است به همين خاطر نكات اساسي آن باتوجه به آخرين ويرايش 

  .ررسي مي گردد  در ادامه بUCP – 5000( 1( مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي 

   )DOCUMENTARY CREDITS( اعتبارات اسنادي 

  تعريف 

برعهده مي گيرد تا  ) ISSUING BANK( تعهدي است كه بانك گشايش كننده اعتبار 

در قبال اخذ اسناد معيني كه مورد نياز و مورد درخواست متقاضي اعتبار 

)APPLICANT (  ، مطالبات ذينفع اعتبار يا فروشنده است )BENEFICIARY (  را

وي را قبولي نويسي نمايد يا حواله هاي درخواستي وي را ) بروات ( بپردازد يا برات 

اين پرداخت يا از طريق برات . پرداخت كند يا بانك ديگري را مامور اين عمليات نمايد 

                                                 
1 Uniform Customs and Practice for Doucumentary Credits 

UCP –1983- 1974-1962سپس در سال هاي .  ميالدي پايه ريزي شد1933ولين بار در سال  اين مقررات ا-

 در بانك ها مورد 1994 از اول ژانويه ucp-500اين مقررات با عنوان .  مورد تجديد نظر قرار گرفته است 1993

  .عمل قرار گرفته است 
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 LETTER OF ( L/Cيا اعتبارنامه  ) B/E ) BILL OF EXCHANGEارزي 

CREDIT (  صورت مي گيرد.  

  ) L/C ) LETTER OF CREDITاعتبار نامه 

 ADVISING)اعتبارنامه فرم قراردادي است كه به موجب آن بانك بازكننده اعتبار 

BANK OF L/C (  بنا به درخواست و دستور خريدار بانك ديگري را كه بانك كارگزار

ر  نام دارد مجاز مي دارد تا اگر فروشنده د(BENFICIARYS BANK )يا بانك ذينفع 

و اگر سررسيد اعتبار تمديد شده باشد حداكثر تا پايان  ) VALIDITY( مدت اعتبار 

كاالي مورد معامله را  ) SHIPPING DOCUMENTS( مدت تمديد شده اسناد حمل 

مطابق شرايط مندرج در اعتبار به آن بانك تسليم كند آن بانك حداكثر تا ميزان اعتبار 

)CREDIT AMOUNT ( بانك كارگزار سپس اسناد مزبور را جهت . د را پرداخت نماي

واگذاري به خريدار براي بانك دستور دهنده ارسال مي كند در اعتبارنامه مشخصات كاال 

  .و ترتيبات حمل كاال درج مي شود ، اعتبارنامه برخالف برات، قابل معامله نمي باشد 

   )B/E ) BILL OF EXCHANGEبرات ارزي 

نوشته شده و از طريق بانك ابالغ ) صادر كننده يا فروشنده ( برات ارزي توسط ذينفع 

ارسال مي  ) ADVISING BANK/ BENFICIARYS BANK(كننده يا بانك ذينفع 

شود و پس از قبولي نويسي صادر كننده يا فروشنده مي تواند با ارائه و فروش يا معامله 

در برات ارزي . ريافت كند آن بالفاصله يا بعد از تاريخ تعيين شده مبلغ مندرج در آن د

 ) NEGOTIABLE( برات همچنين قابل معامله . ذكري از مشخصات كاال نمي شود 

  .است 
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   )BILL OF EXCHANGE / DRAFT(تعريف برات 

به شخص ديگري ) اعم از حقيقي يا حقوقي ( برات سندي است كه به موجب آن شخصي 

يا در سررسيد معين در وجه يا ) ه رويت ب( دستور مي دهد كه مبلغ معيني را عندالمطالبه 

  .به حواله كرد او يا شخص ثالث بپردازد 

 و شخصي كه وجه برات را بايد DRAWERكسي كه برات را صادر مي كند برات كش 

  . خوانده مي شود DAWEEبپردازد برات گير 

  انواع برات 

   از نظر محل صدور و پرداخت–الف 

  برات خارجي 

  دور و محل تاديه آن دو كشور باشدبراتي است كه محل ص

  برات داخلي

  براتي است كه محل صدور و تاديه آن در داخل يك كشور است 

   از نظر همراه بودن با اسناد حمل –ب 

   ):CLEAN BILL OF EXCHANGE( برات ساده 

برات ساده براتي است كه اسناد حمل كاال با آن نيست ولي خود كامل است و نمايانگر 

  . كش از برات گير مي باشدطلب برات
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  ) EXCHANGE DOCUMENARY BILL OF(برات اسنادي 

در اين . چنان چه برات به همراه اسناد حمل كاال باشد برات اسنادي ناميده مي شود 

صورت تحويل اسناد حمل به خريدار در صورتي امكان پذير است كه وي ابتدا برات را 

  .قبول و امضاء نمايد 

  ررسيد از نظر س–ج 

   )SIGHT DRAFT( برات ديداري رويتي 

  .در اين گونه برات برات گير به محض دريافت آن بايد نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد 

   )TENDER TIME DRAFT( برات مدت دار 

درواقع فروشنده براي . براتي است كه وجه آن پس از مدت تعيين شده پرداخت مي گردد 

  .ر مهلت مي دهد، تا امكان پرداخت براي وي فراهم گردد دريافت وجه كاال به خريدا

از تاريخ . . .  روز يا 180 روز يا 90 روز يا 60 روز يا 30مهلت تعيين شده ممكن است 

  .باشد ) بسته به توافق طرفين ( رويت يا از تاريخ حمل كاال 

  انواع اعتبارات اسنادي 

تي قائل شده اند كه مهمترين آن ها در خصوص اعتبارات اسنادي از جهات مختلف تقسيما

  :به شرح زير است 

  اعتبار اسنادي از نظر خريدار و فروشنده  -1

  اعتبار اسنادي وارداتي  -

 اعتبار اسنادي صادراتي -
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   )IMPORT L/C( اعتبار اسنادي وارداتي 

در اين نوع اعتبار ، خريدار پس از توافق نهايي با فروشنده به بانك طرف حساب خود در 

بانك . مي كند ) ذينفع (  مراجعه و تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده كشور

مزبور پس از بررسي تقاضاي مشتري و باتوجه به مقررات مربوطه، اقدام به گشايش 

  .اعتبار اسنادي از نوعي كه مورد درخواست متقاضي است مي نمايد 

   )EXPORT L/C( اعتبار اسنادي صادراتي 

 كاال معموال جهت دريافت وجوه مربوط به فروش كاالي خود نحوه تسويه صادر كننده

در صورت تحقق چنين روشي . حساب را موكول به افتتاح اعتبار اسنادي بانكي مي كند 

پس از آن كه خريدار در كشور خود اقدام به افتتاح اعتبار بانكي نموده و اين اعتبار از 

ابالغ گرديد وصادر كننده آن را مطابق )  فروشنده يا( طريق سيستم بانكي به صادركننده 

صادر . شرايط توافق شده ديد آن را قبول نموده و به تهيه يا ساخت كاال اقدام مي كند

كننده يا فروشنده موظف است در مهلت تعيين شده و قبل از انقضاي مدت مقرر اسناد 

بانك . جه آن را درخواست كند الزم را به بانك ابالغ كننده يا معامله كننده ، تسليم و و

مذكور پس از بررسي اسناد وجه را پرداخت و اسناد را جهت گشايش كننده اعتبار ارسال 

  .مي دارد 

   اعتبار اسنادي فعال و غيرفعال – 2

    اعتبار اسنادي فعال -

   اعتبار اسنادي غيرفعال-
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   )Operative L/C( اعتبار اسنادي فعال 

 انجام آن پيش شرطي تعيين نشده است و طرفين باتوجه به متن اعتبار اسنادي كه براي

  .اعتبار كه حاوي توافقات و تعهدات آن هاست مكلف به انجام آن مي باشد 

   ) Operative L/C Non(اعتبار اسنادي غيرفعال 

اعتباري است كه تحقق آن موكول به احراز شرايطي شده است در آن صورت آن اعتبار 

افتتاح اعتبار اسنادي غيرفعال . آن شرايط براي طرفين ايجاد نمي كند تعهدي تا انجام 

عمدتا به منظور آمادگي انجام معامله براي طرفين مي باشد كه در صورت احراز شرايط 

  .مي توان آن را فعال نمود 

  اعتبار اسنادي از نظر زمان پرداخت  -2

  )ديداري ( اعتبار اسنادي نقدي  -

 )دت دار م( اعتبار اسنادي تاخيري  -

 )نسيه( اعتبار اسنادي يوزانس  -

   )At Sight L/C( اعتبار اسنادي نقدي يا ديداري 

اعتباري است كه پرداخت وجه معامله بالفاصله بعد از رويت اسناد و در صورت عدم 

  .تحقق مي يابد ) ذينفع اعتبار ( مغايرت آن به فروشنده 

   )Defered Payment L/C) ( مدت دار ( اعتبار اسنادي با پرداخت تاخيري 

در اين گونه اعتبارات ذينفع اعتبار پس از ارائه اسناد به بانك تعيين شده در صورت عدم 

مثال اگر توافق . مغايرت در موعد تعيين شده در آينده وجه معامله را دريافت خواهد نمود 

kingkar20@yahoo.com
www.takbook.com



 38

يين شده  روزه پرداخت شود در موعد تع120شده باشد مبلغ اعتبار با پرداخت مدت دار 

  .بانك وجه اعتبار را به ذينفع اعتبار پرداخت مي كند 

در اين نوع اعتبارات براي پرداخت مدت دار برايت صادر نمي گردد تا ذينفع اعتبار : تذكر 

اين امكان را داشته باشد تا در صورت احتياج با تنزيل برات وجه معامله را دريافت كند 

نفع اين اعتبار يكي از نامناسب ترين روش هاي به همين خاطر از نظر فروشنده يا ذي

دريافت وجه كاالست ، در حالي كه براي متقاضي اعتبار يا خريدار چون هزينه ابطال تمبر 

  .و تهيه برات را ندارد مناسب ترين روش به شمار مي آيد 

   )Usance L/C( اعتبار اسنادي يوزانس نسيه 

 در عرف تجارت بين الملل به معني معامله يوزانس به معني مهلت ، مدت ، بهره پول و

در اين گونه معامالت نيز فروشنده براي دريافت وجه معامله . نسيه تضمين شده است 

هزينه يوزانس همان بهره اي است كه متقاضي اعتبار يا . خريدار مي دهد مهلتي را به 

 پرداخت وجه معامله خريدار كاال بايد عالوه بر قيمت كاال به خاطر مهلتي كه به وي براي

  . داده شده است بپردازد 

مبادرت مي ورزند به معموال فروشندگان كاال با اخذ تضمين الزم به معامالت يوزانس 

  .همين خاطر درخواست افتتاح اعتبار برگشت ناپذير و تاييد شده مي نمايند 

   Defered و Usanceفرق اعتبارات 

  Payment L/Cاعتبار اسنادي مدت دار با L/C Usanceفرق اعتبار اسنادي نسيه

Defered آن است كه در معامالت يوزانس ، كشيدن برات از طرف ذينفع اعتبار به عهده 

  .متقاضي اعتبار الزامي است 
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   فرق اعتبارات اسنادي يوزانس با اسناد وصولي

 در يعني. يوزانس و همچنين معامالت از نظر شكلي مشابه هم مي باشنداعتبارات اسنادي 

هر دو نوع معامله ، ذينفع اعتبار اقدام به صدور برات برعهده متقاضي اعتبار مي كند اما 

در . در اسناد وصولي بانك تعهد پرداخت برات صادره يا اسناد وصول شده را ندارد 

حالي كه در معامالت يوزانس ، بانك بازكننده اعتبار، تعهد پرداخت وجه معامله را در 

  .ه عهده دارد سررسيد يوزانس ب

   Financeفاينانس 

در مواقعي كه فروشنده كاال حاضر به قبول اعتبار اسنادي مدت دار نمي گردد و خريدار 

يا به خاطر فقدان نقدينگي يا به خاطر شرايط ارزي، قادر به افتتاح اعتبار اسنادي ديداري 

 بانك هاي عمدتا موسسات مالي يا( نمي باشد، معموال خريدار از يك شركت مالي 

درخواست مي كند كه وارد معامله شده و وجه معامله را به فروشنده نقدا ) تجاري

پرداخت كند و در سررسيد اعتبار اصل و بهره آن را دريافت يا اعتبار گشايش شده را به 

) تامين كننده مالي يا سرمايه گذار ( Financerاين موسسات را . نفع خود خريداري نمايد 

  .مي گويند 

   )Refinance( يوزانس داخلي 

در مواقعي كه فروشندگان خارجي از فروش كاال به صورت مدت دار خودداري مي نمايند 

 ) Credit Lines(با بهره بااليي را مطالبه مي كنند بانك مركزي از طريق خطوط اعتباري 

 واردات كه بانك هاي خارجي در اختيار وي قرار مي دهند ، اقدام به تامين مالي خريد و

  .كاال مي كند 
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اعتبار، پس از ارائه اسناد معامله وجه كاال را از بانك در اين حالت فروشنده كاال يا ذينفع 

معامله كننده اسناد دريافت مي كند و بانك خارجي كه در اينجا نقش فاينانسر را دارد، در 

جمهوري  سررسيد، اصل و بهره وجه خود را مطابق قرارداد منعقده از بانك مركزي

اين گونه معامالت را يوزانس داخلي مي نامند و بانك . اسالمي ايران دريافت مي كند 

  .به عنوان بهره از واردكنندگان اخذ مي كند % 10مركزي درصدي از قيمت كاال را 

   اعتبار اسنادي از نظر حدود اختيارات خريدار – 4

    اعتبار اسنادي برگشت پذير-

  ت ناپذير  اعتبار اسنادي برگش-

   )REVOCABLE L/C( اعتبار اسنادي برگشت پذير 

در اعتبار اسنادي . از اختيارات بيش تري برخوردار است در اين نوع اعتبار خريدار، 

برگشت پذير، خريدار حق تغيير شرايط اعتبار يا حتي فسخ اعتبار را دارد، بدون آن كه 

  .ه باشد داشت) صادر كننده ( لزومي به جلب موافقت فروشنده 

در اين قبيل اعتبارات، همچنين بانك گشايش كننده اعتبار صرف تشخيص عدم توانائي 

تسويه حساب خريدار يا در مواجهه با محدوديت هاي ارزي يا صادراتي، مي تواند خود 

  .راسا در شرايط اعتبار تغيير ايجاد نموده يا آن را ابطال نمايد 

يا فسخ آن ، تا موقعي امكان پذير است كه  پذير تغيير شرايط در اعتبار اسنادي برگشت

از بابت آن وجهي به فروشنده يا ذينفع پرداخت نشده باشد يا براتي تحت آن براتي قبولي 

در چنين موردي خريدار نمي تواند نسبت به مبلغ پرداخت شده . يا معامله نشده باشد 

فقط نسبت به مانده تحت شرايط اعتبار، دستور برگشت صادر نمايد و اين دستور 

امروزه تحت اعتبار اسنادي برگشت پذير، . استفاده نشده اعتبار قابل اجرا خواهد بود 
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زيرا فروشنده نمي تواند اطمينان هاي الزم را . معامالت بسيار نادري صورت مي پذيرد 

  .نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار داشته باشد 

   )IRREVOCABLE L/C( شت ناپذير اعتبار اسنادي برگ

در اين نوع اعتبار هرگونه تغيير شرايط در اعتبار يا فسخ آن از جانب خريدار يا بانك 

بوده و بانك ) ذينفع ( گشايش كننده اعتبار موكول به موافقت و رضايت فروشنده 

ينفع در بازكننده اعتبار قطعا متعهد به پرداخت وجه يا معامله اسناد ارائه شده توسط ذ

مي باشد معامله تحت اين اعتبار به دليل آن كه امنيت ) اعتبار ( صورت احراز كليه شرايط 

و تضمين بيش تري براي فروشندگان به همراه دارد، از سوي آنان بيش تر مورد 

  .درخواست است 

  

  

  

  اعتبار اسنادي از نظر تائيد و تضمين مضاعف  -5

  اعتبار اسنادي تائيد شده  -

 ادي تائيد نشده اعتبار اسن -

   )CONFIRMED L/D( اعتبار اسنادي تائيد شده 

اعتبار اسنادي تائيد شده اعتباري است كه پرداخت وجه معامله از طرف بانك ابالغ كننده 

يا هر بانك معتبر ديگر مورد قبول فروشنده عالوه بر بانك ) بانك ذينفع يا بانك كارگزار (

اين نوع اعتبارات عموما در زماني .  قرار مي گيرد گشايش كننده اعتبار نيز مورد تائيد

آن )  برگشت ناپذير- برگشت پذير( در صورت عدم تصريح نوع اعتبار : تذكر مهم 

 .اعتبار برگشت ناپذير تلقي خواهد شد
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مورد در خواست فروشنده قرار مي گيرد كه تعهد بانك بازكننده اعتبار، به علت وضيعت 

متزلزل سياسي يا اقتصادي كشور وي ، يا به علت عدم اعتماد به خريدار مورد پذيرش 

 ديگر درخواست مي كند كه از يك بانك) بانك بازكننده اعتبار ( فروشنده نبوده و او 

بانك گشايش كننده و بانك تائيد ( بدين وسيله دو بانك . تعهدات اعتبار را تضمين نمايد 

مشتركا و جداگانه در قبال ذينفع ، متعهد مي گردند بانك تاييد كننده مي تواند همان ) كننده 

  .بانك ابالغ كننده باشد 

  

  

  

  

   )UNCONFIRMED L/C( اعتبار اسنادي تائيد نشده 

اين گونه اعتبارات صرفا با تائيد بانك گشايش كننده اعتبار و بدون نياز به تائيد بانك 

  .ديگري گشايش مي يابد

  

  

  

   اعتبار اسنادي از لحاظ قابليت انتقال – 6

   اعتبار اسنادي قابل انتقال -

   اعتبار اسنادي غير قابل انتقال -

  

 برگشت ناپذير مي باشد و هزينه افتتاح آن هم اعتبار اسنادي تاييد شده ، الزاما

 .معموال بيش از هزينه اعتبارات ديگر است

 قيد نشود آن اعتبار تائيد نشده CONFIRMEDاگر در شرايط اعتباري ، عبارت 

  .و معمولي است 
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   )TRANSFERABLE L/C( اعتبار اسنادي قابل انتقال 

اعتبار اسنادي قابل انتقال به اعتباري گفته مي شود كه ذينفع اعتبار حق دارد آن را كال يا 

  .قرار دهد ) ذينفع هاي ثانوي ( جزا در اختيار شخص يا اشخاص ثالث 

اين اعتبار هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرد كه ذينفع اوليه خود نماينده متقاضي با 

بنابراين متقاضي اعتبار . اال به متقاضي است ولي توليد كننده كاال نيست ارائه دهنده ك

در اين صورت ذينفع . درخواست مي كند كه اعتبار به صورت قابل انتقال گشايش يابد 

  .مي تواند اعتبار را با قسمتي از آن را به شخص يا اشخاص ديگر انتقال دهد 

ال است و ذينفع دوم حق انتقال آن را به ديگري اعتبار قابل انتقال ، فقط يكبار قابل انتق

ندارد از نظر مقررات متحدالشكل اعتبار اسنادي ، اعتبار قابل انتقال خود به خود قابل 

  .تقسيم نيز مي باشد و نيازي به افزودن اين كلمه يا كلمات مشابه آن نيست 

  

  

  

  

   )NON – TRANSFERABLE L/C( اعتبار اسنادي غيرقابل انتقال 

همان گونه كه ذكر شده است اگر در شرايط اعتباري عبارت قابل انتقال قيد نگردد آن 

يعني ذينفع اعتبار حق واگذاري آن يا جزئي از آن را به نفع . اعتبار غيرقابل انتقال است 

  .اشخاص ثانوي ندارد 

  

  

  عدم تصريح قابل انتقال بودن به معني آن است كه اعتبار غيرقابل انتقال

)NON-TRANSFRABLE (  و غيرقابل تقسيم )NONDIVISIBLE (  باشدمي.  

kingkar20@yahoo.com
www.takbook.com



 44

   )BACK TO BACK L/C) ( اتكائي (  اعتبار اسنادي پشت به پشت – 7

ي پشت به پشت اعتباري است كه توسط ذينفع يك اعتبار كه قادر يا مايل به اعتبار اسناد

تهيه و ارسال كاال نيست ، با اتكاء بر اعتباري كه توسط خريدار به نفع وي گشايش يافته 

كه مي تواند كاال را تهيه و ارسال نمايد ) ذينفع دوم ( است جهت صادر كننده ديگري 

   .1گشايش مي يابد

اولين آن به نفع ذينفعي . تبارات اسنادي شامل دو اعتبار جدا از هم است اين گونه اع

به همين . گشايش مي يابد كه خود به تنهائي قادر يا مايل نيست كاال را تهيه و ارسال كند 

خاطر از اعتباري كه به نفع او صادر شده به صورت يك پشتوانه مالي يا وثيقه جهت 

  .ر كننده يا عرضه كننده اصلي كاال استفاده مي كند گشايش اعتبار ديگري به نفع صاد

اين كه از لحاظ بانك باز كننده و اعتبار دوم و ذينفع اولي نخستين اعتبار باتوجه به 

گشاي يافته حائز اهميت فراوان است بنابراين بايستي به صورت برگشت ناپذير و تاييد 

ك دوم از قدرت باشد تا بان ) IRREVOCABLE AND CONFIRMED L/C( شده 

پرداخت اعتبار اول اطمينان كافي يابد و بتواند آن را به عنوان وثيقه اي جهت اعتبار دوم 

اگر بانك بازكننده اعتبار دوم خود اعتبار اول را تائيد كند حداكثر تضمين در . قبول نمايد 

  .اين مورد به وجود مي آيد 

تا ذينفع اوليه ما به التفاوت را به عنوان مبلغ اعتبار دوم معموال از اعتبار اول كمتر است 

همچنين سررسيد و آخرين تاريخ حمل اعتبار دوم بايستي از . سود خود برداشت نمايد 

اعتبار اول جلوتر بوده تا ذينفع اول بتواند به موقع قبل از سررسيد و آخرين تاريخ حمل 

                                                 
ول افتتاح شود به آن اعتبار اسنادي اتكايي و  چنان چه اعتبار اسنادي دوم نزد همان بانك ابالغ كننده اعتبار ا 1

   )Counter L/C( چنان چه نزد بانك بانك ثالثي افتتاح شود به آن اعتبار متقابل 
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 بانك ابالغ كننده اعتبار اول اعتبار اول اسناد مربوط به كاال را دريافت داشته و آن را به

  .ارائه دهد 

در قراردادهاي زنجيره اي كه چندمين واسطه بين خريدار نهائي و عرضه كننده اصلي 

در چنين مواردي . قرار دارد چندين اعتبار اتكائي توسط واسطه ها گشايش مي يابد 

) OVERRIDING( اعتبار اول كه پشتوانه گشايش ساير اعتبارات قرار گرفته به اعتبار 

  .موسوم مي باشد 

   )RED CLAUSE L/C(  اعتبار اسنادي ماده قرمز -8

اعتبار اسنادي ماده قرمز يا با شرط قرمز به اعتباري گفته مي شود كه ذينفع اعتبار            

حداكثر تا ( مي تواند قبل از ارسال كاال وجوهي را تحت شرايطي به صورت پيش پرداخت 

از بانك ابالغ كننده يا تائيد كننده دريافت نمايد علت اين نام گذاري آن  ) تمام وجه اعتبار

است كه نخستين بار كه اين اعتبار گشايش يافت بانك بازكننده جهت جلب توجه بانك 

ابالغ كننده آن قسمت از متن قرارداد را در شرايط اعتبار كه پرداخت مقداري از وجه 

ساعده به ذينفع مجاز داشته بود با جوهر قرمز نوشته اعتبار به عنوان پيش پرداخت يا م

از آن تاريخ به بعد اصطالح اعتبار ماده قرمز متداول شد بايد توجه داشت كه از . بود 

زمان دريافت پيش پرداخت توسط ذينفع تا ارسال كاال و ارائه اسناد حمل كاال به پيش 

  .ه حساب آن را منظور مي نمايدپرداخت بهره بانكي تعلق مي گيرد كه بانك هنگام تسوي

پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامه هاي مختلفي كه از ذينفع دريافت مي شود پرداخت 

  .مي شود اين ضمانت نامه ممكن است يك تعهد ساده باشد يا تضمين هاي معتبر بانكي 
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   )Revolving L/C(  اعتبار اسنادي گردان – 9

اده ذينفع ، مبلغ آن خود به خود تا سطح اعتبار اوليه اعتباري است كه پس از هر بار استف

  . افزايش مي يابد بدون آن كه نياز به دستور مجددي باشد 

اسناد حمل را ارائه داد و از اعتبار استفاده به موجب اين اعتبار به محض اين كه فروشنده 

  .نمود عين آن اعتبار خود به خود براي او دوباره مفتوح مي گردد 

آن اما ) دوره( گردان مي تواند نسبت به مبلغ اعتبار گردان باشد يا نسبت به مدت اعتبار

  .معموال اعتبار گردان بيش تر نسبت به دوره مورد استفاده قرار مي گيرد 

اگر در اعتبار گردان به ذينفع اجازه داده شود كه در صورت عدم استفاده از مبلغ اعتبار 

ائه اسناد آن ماه را در ماه هاي بعد براي خود محفوظ ظرف مدت تعيين شده بتواند حق ار

 و در غير اين COMULATIVE» اعتبارات گردان تراكمي « دارد اين گونه اعتبارات را 

  . مي نامند  - COMULATIVE NONصورت آن را اعتبار گردان غيرتراكمي 

   اعتبار اسنادي داخلي– 10

داران ايراني نزد شعب ارزي بانك هاي اعتبار اسنادي داخلي اعتباراتي هستند كه خري

اقدام به گشايش ) اعم از حقيقي يا حقوقي ( داخل كشور به نفع فروشندگان داخلي ايراني 

ضرورت اين امر از آن جا پديد آمد كه در سال هاي اخير برخي . اعتبار ارزي مي نمايند 

د صنعتي صيد  شركت تولي–از واحدهاي بزرگ توليدي كشور نظير ماشين سازي اراك 

 آذر آب و غيره كه قادرند كاالهاي مورد نياز پااليشگاه ها ،           –) صدرا ( دريايي 

از دولت درخواست نيروگاه ها ، بنادر و فرودگاه ها و غيره را ساخته و نصب نمايند ، 

نمودند تا در مناقطه هاي بين المللي سازمان هاي دولتي براي ساخت و نصب تجهيزات 

و در صورت برنده شدن ، اعتبار اسنادي به ارز به نفع آن ها .  نياز شركت نمايند مورد
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اين امر مورد موافقت قرار گرفته و بانك ها مجاز به افتتاح اعتبار اسنادي به . افتتاح گردد 

  .ارز به نفع موسسات داخلي شدند 

  .اين قبيل اعتبارات را اعتبارات اسنادي داخلي مي نامند 

   )Transit L/C( بار اسنادي ترانزيت  اعت– 11

هنگامي كه يك اعتبار پس از گشايش از طريق بانكي در خارج به يك بانك ديگري در 

  .كشور ثالث ابالغ مي گردد اين گونه اعتبارات را اعتبار ترانزيت مي نامند 

  :داليل عمده گشايش اعتبار ترانزيت عبارت است از 

ه پذيرش اعتبار بانك گشايش كننده از طرف ذينفع كمك  وجه و اعتبار بانك واسطه ب– 1

  .مي نمايد 

  . بانك گشايش كننده اعتبار براي بانك دريافت كننده در كشور ذينفع ناشناس است -2

  . ارتباط مستقيم بين كشور خريدار و فروشنده ممكن نيست -3

  ضمانت نامه هاي ارزي 

  تعريف 

لي را كه به عهده ياذمه ديگري است به عهده عقد ضمان عبارت است از اين كه شخصي ما

بدين معني كه در موعد پرداخت در صورت استنكاف يا عدم پرداخت يا فقدان . بگيرد 

متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون . توانايي شخصي كه مال برذمه اوست ، بپردازد

  .له و شخص ثالث را مضمون عنه مي گويند 

ضامن و بدهكار ( بكار براي دريافت مال خود بهر دو نفر در اين گونه ضمانت نامه ها طل

در قانون مدني ايران در خصوص ضمانت نامه چنين تصريح . مراجعه مي نمايد ) اصلي 
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شده كه در ضمانت مضمون له يا طلبكار نيازي به مراجعه به مديون اصلي ندارد و 

   .مستقيما جهت دريافت طلب خود مي تواند به ضامن مراجعه نمايد

  طرف هاي ضمانت نامه هاي ارزي 

  :ضمانت نامه هاي ارزي چهار طرف دارد 

مضمون عنه يا مديون اصلي يا دستور دهنده يا ضمانت خواه  -1

 )GURANTEED PARTY (   

 )CORRESPONDENT( بانك دستور دهنده يا بانك خارجي يا كارگزار  -2

  )GUARANTOR( ضامن يا بانك صادر كننده ضمانت نامه  -3

 شخصي است كه ضمانت BENEFICIARYله يا ذينفع ، ضمانت گير مضمون  -4

نامه به نفع او و بنام او به وسيله بانك ضامن صادر مي شود و در اختيار او قرار 

مي گيرد تا در صورت عدم انجام تعهد مضمون عنه ، از مبلغ ضمانت نامه 

 .استفاده شود 

  انواع ضمانت نامه هاي ارزي 

باتوجه به نوع معامالت و نحوه درخواست هاي مشتري انواع ضمانت نامه هاي ارزي 

  :مهمترين آن ها به شرح زير است . مختلف دارد 

 LETTER OF GUARANTEEضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده  - 1

FOR TENDER  
اين گونه ضمانت ها كه به عنوان يكي از شرايط شركت متقاضيان در مناقصه يا 

 براي تاكيد اجراي مناقصه يا مزايده از متقاضي اخذ        مزايده ها اعالم مي شود
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مي شود تا در صورت برنده شدن وي اگر از اجراي آن استنكاف ورزد به نفع شركت 

  .يا سازمان برگزار كننده مناقصه يا مزايده ضبط گردد 

   P . B . G 1 ضمانت نامه حسن انجام كار– 2

ايجاد ايمني و اجراي دقيق مفاد  جهت ضمانت نامه حسن انجام كار توسط خريدار

  .قرارداد از فروشنده دريافت مي گردد كه ممكن است مشروط يا غيرمشروط باشد

ضمانت نامه اي است كه از يك سري  CONDITIONALضمانت نامه مشروط 

قوانين و مقررات از قبل تنظيم شده در ضمانت نامه استفاده شده و نكات آن مورد 

 UNضمانت نامه غيرمشروط . وشنده بوده است توافق خريدار و فر

CONDITIONAL ضمانت نامه اي است كه مفاد آن خارج از چهارچوب خاص 

  .تعيين شده در خريد است و متن آن فقط توسط خريدار و فروشنده تعيين مي گردد

  )BID BOND( ضمانت نامه تثبيت قيمت  - 3

ز انعقاد قرارداد قيمت هاي خود را اين ضمانت نامه براي آن اخذ ميشود تا فروشنده پس ا

  .افزايش ندهد 

  

  

 

  

  

  

                                                 
1 PERFORMANCE BOND GUARANTEE  
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  حمل و نقل

 )TRANSPORT(   

بهترين كاال . حمل و نقل رابطه اي اساسي بين فرستنده كاال و گيرنده آن برقرار مي كند

اگر در زمان الزم در مكان الزم و در شرايط مطلوب دريافت نشود مطلوبيت نخواهد 

  . بين خريدار و حمل كننده همكاري نزديك وجود داشته باشدلذا بايد. داشت 

         حمل چه از طريق دريا و چه از طريق زمين و چه ازراه هوا عامل مهمي است و 

ارزان خريدن .  مربوط به آن در رقابتي كردن فروش كاال تاثير مستقيم دارد هزينه هاي

حمل و نقل يكي از مسائل مهم مبتال به هميشه دليل ارزان بودن قيمت كاال نيست ، مسئله 

مديران دليل ارزان بودن كاال نيست مسئله حمل و نقل يكي از مسائل مهم مبتال به مديران 

موسسات و كارخانجات مختلف است و ترديدي نيست كه در صورت حل اين مساله 

ينه حمل و نقل مديران مي توانند با دريافت به موقع مواد اوليه و كاالهاي مورد نياز يا هز

مناسب قيمت تمام شده توليدات خود را كاهش داده و از اين طريق سود موسسه خود را 

  .افزايش دهند

داشتن اطالعات كافي از جنبه هاي گوناگون حمل و نقل و اين كه چه كااليي را بايدد با چه 

واند تا خود انتقال داد امري است كه مي تنوع وسيله حمل به واحد توليدي يا خدماتي 

  .حدود زيادي به مديران بازرگاني در تصميم گيري كمك كند

كاهش هزينه حمل و افزايش سرعت انتقال و حمل كاال از جمله اهداف اساسي مديران 

اقتصادي هر جامعه است در اين بخش ابتدا بارنامه و بعد حمل دريائي و سپس حمل 

  .زميني و هوايي تشريح مي گردد
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   )B/L ) ( BILL OF LADING( بارنامه 

تاريخچه بارنامه با حمل دريائي شروع مي شود گرچه حمل با كشتي داراي قدمتي ديرينه 

است و به بيش از هزاران سال مي رسد ولي تاريخ دقيق استفاده از بارنامه به درستي 

 ابتدا مرسوم بود كه صاحب كاال خود به همراه كاال تا مقصد برود يا .معلوم نيست 

. ود را همراه كاال اعزام كند تا كاال را در مقصد تحويل خريدار يا خريداران دهد نماينده خ

اما اين روش پس از چندي به دليل افزايش حجم كاالها و تعداد افراد مورد نياز جهت 

سپس روش . اعزام به مقاصد مختبل و مشكالتي كه در پي داشت بتدريج منسوخ گرديد 

دين ترتيب كه صاحب كشتي در مقابل دريافت كاال ب. ديگري مورد عمل قرار گرفت 

رسيدي به فرستنده كاال تسليم مي نمود و خود نيز در پايان سفر و زمان تحويل كاال 

اين روش به مرور به روش فعلي صدور و . رسيدي از گيرنده كاال دريافت مي كرد 

ي شد، توسط رسيدي كه توسط صاحب كشتي صادر م. استفاده از بارنامه تبديل گرديد 

گروه هايي در مقابل دريافت مبلغ مشخصي از فرستنده كاال گواهي مي شد و اين     

گروه هايي در مقابل دريافت مبلغ مشخصي از فرستنده كاال، گواهي مي شد و اين      

اين امر بتدريج به صورت بيمه دريايي . گروه ها ريسك از بين رفتن كاال را مي پذيرفتند 

بهرحال صدور و استفاده از بارنامه به شكل امروزي . داول است درآمدكه امروز مت

  .تقريبا در نيمه دوم قرن شانزدهم متداول شده است 

  

  تعريف بارنامه 

  :اولين تعريفي كه از بارنامه به عمل آمده بارنامه را چنين تعريف مي نمايد 
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 محموله تهيه و تنظيم بارنامه سندي است كه از طرف صاحب كشتي با ذكر تعداد و كيفيت

  .و برطبق آن بارگيري انجام مي شود 

  . بارنامه دريائي چنين تعريف شده است 1343در قانون دريائي ايران مصوب سال 

بارنامه دريائي سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي 

مل و به تحويل امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط كشتي به مقصد ح

  .گيرنده داده شود 

باتوجه به تعريف هاي مختلفي كه از بارنامه به عمل آمده است بطور كلي مي توان 

  :بارنامه را به شرح ذيل تعريف نمود 

بارنامه سندي است دال بر عقد قرارداد حمل كه حمل كننده يا نماينده وي پس از « 

با وسيله ) مقصد حمل ( به نقطه ديگر ) ا حمل مبد( دريافت كاال براي حمل آن از يك نقطه 

در مقابل كرايه ) كشتي، كاميون، راه آهن ، هواپيما يا تركيبي از آن ها ( حمل مورد توافق 

  »حمل معيني صادر مي نمايد 

  اطالعات مندرج در بارنامه 

  :بارنامه معموال حاوي اطالعات زير است 

  B,L NO             شماره بارنامه  -1

 CARRIER ADDRESS     حمل كننده نام و آدرس -2

 SHIPPER ADDRESS      نام و آدرس فرستنده كاال -3

 CONSIGNEE ADRESS   نام و آدرس گيرنده كاال -4

 TRUCK NO. / VESSELS NAME  نام و شماره وسيله حمل -5

 PLACE OF LOADING (RCPT OF CARGO)  نام مبدا بارگيري يا دريافت كاال -6
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 PLACE OF DELIVERY    نام مقصد يا تحويل كاال -7

 DESCRIPTION AND SPECIFICATION  شرح و مشخصات كاال -8

 NUMBERS AND KINDS OF PAKAGEتعداد بسته ها و نوع بسته بندي -9

  GROSS WEIGHT          وزن ناخالص كاال-10

 DIMEMSIONS            ابعاد كاال-11

 PAYMENT )پيش پرداخت يا پرداخت در مقصد( نحوه پرداخت كرايه حمل -12

 NUMBER OF ORGINAL (S)   تعداد نسخ اصلي صادر شده-13

  تاريخ حمل و تاريخ صدور بارنامه-14

DATE OF ISSUE AND DATE OF TRANSPORT  

  . L / C NO             شماره اعتبار اسنادي-15

  امضاء حمل كننده يا نماينده مجاز وي-16

 SIGNATURE OF CARIER OR HIS AUTORIZED AGENT  
  هاي معتبر مشخصات بارنامه 

در معامالت بين المللي، اسناد حمل بايد داراي ويژگي هائي باشد كه از نظر پرداخت 

لذا هم فروشنده به . وجه اعم از وجه كاال يا كرايه حمل تاخير و اشكالي پيش نيايد 

عنوان طرف معامله با خريدار و هم حمل كننده يا نماينده و كارگزار وي به عنوان 

  .د بايد در تهيه و صدور اسناد حمل دقت الزم را به عمل آورند طرف ديگر قراردا

ويژگي هايي كه در بارنامه باتوجه به مقررات بين المللي و بانكي مورد توجه قرار      

  :مي گيرد عمدتا به شرح زير است 

   )FULL SET( بارنامه بايد در نسخ كامل صادر شود  -1
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نامه مي باشد كه باتوجه به مقررات بين المللي اين مطلب يكي از مهم ترين ويژگي هاي بار

و بانكي تاكيد فراواني بر آن شده و مي تواند عامل مهمي در جلوگيري از سوء            

  .استفاده هاي احتمالي باشد 

  )CLAEN B/L( بارنامه بايد بدون قيد و شرط باشد  -2

داشت و يا عبارتي كه دال بارنامه بدون قيد بارنامه اي است كه بر روي آن هيچ گونه ياد

صدور بارنامه بدون قيد . بر معيوب بودن كاال يا بسته بندي آن باشد درج نشده باشد 

  .دليل بر صحيح و سالم بودن كاال در موقع تحويل به حمل كننده مي باشد

  :الزم به يادآوري است كه قيد موارد زير تاثيري در بدون قيد و شرط شدن بارنامه ندارد

ايي كه بر ناقص بودن بسته بندي كاال داللت صريح نداشته باشد مانند عبارت ه -

  صندوق هاي دست دوم، بشكه مستعمل و غيره 

قيودي كه تاكيد بر عدم مسئوليت حمل كننده از نظر تعهدات ناشي از نوع كاال يا  -

 .بسته بندي آن بنمايد 

، نوع يا مشخصات قيودي كه بر عدم اطالع حمل كننده از محتويات، وزن ، اندازه  -

 .فني كاالها باشد

   )ON BORD( بارنامه بايد حاكي از بارگيري كاال بر روي وسيله حمل باشد – 3

بانك ها اسناد حملي را قبول خواهند كرد كه بنا به مورد مشخص شده باشد كه كاال 

  .ارسال تحويل شده براي حمل يا بارگيري شده باشد 

   )TO THE ORDER OF(معيني باشد بارنامه بايد به حواله كرد شخص  - 3

kingkar20@yahoo.com
www.takbook.com



 55

معموال بارنامه ها به حواله كرد بانك كه يك طرف معامله است صادر مي شود در حقيقت 

اين بانك است كه گيرنده كاال بوده و اختيار ظهرنويسي بارنامه را در ازاي انجام عمليات 

  . صادر شودبانكي خواهد داشت در ساير موارد نيز بارنامه به حواله كرد شخص معيني

   )FREIGHT( نحوه پرداخت كرايه حمل  -4

پرداخت كرايه حمل يكي از . بايد كامال مشخص و بطور روشن در بارنامه تعيين شود 

عوامل مهم و ويژگي هاي بارنامه مي باشد كه مي بايست بطور واضح معين و در بارنامه 

  .به آن اشاره شود 

   )DATE OF ISSUE( تاريخ صدور بارنامه  -5

معموال تاريخ بارنامه و ساير .  يكي از مهمترين ويژگي هاي بارنامه محسوب مي شود نيز

اسناد حمل بايد پس از تاريخ گشايش اعتبار يا تاريخ ثبت سفارش باشد مگر آن كه توافق 

  .ديگري صورت گرفته باشد 

  انواع بارنامه هاي متداول در حمل و نقل 

 استفاده تعيين مي شود به عبارت ديگر باتوجه به نوع بارنامه باتوجه به نوع وسيله مورد

امكانات حمل كاالهاي مختلف با انواع وسيله حمل بارنامه هاي مختلفي مورد استفاده قرار 

  :مي گيرد كه متداول ترين آن ها اين  شرح است 

 OCEAN/MARINE BILL OF LADING        بارنامه دريائي

   AIR WAY BILL          حمل با هواپيما: راه نامه هوايي

  RAIL WAY BILL          حمل با قطار: راه نامه راه آهن 

 CMR /TRUCK WAY BILL   حمل با كاميون : راه نامه زميني 

  TRUCK BILL OF LADING    حمل با كاميون، كشتي ، قطار: بارنامه سراسري 
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 حمل با كاميون ، كشتي ، قطار : بارنامه حمل مركب فياتا

FIATA COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING   
  فرق بارنامه و راه نامه 

اگر سند حمل قابل انتقال بوده و به عنوان سند مالكيت محسوب گردد بارنامه ناميده    

 اسناد حمل هواپيما و .مي شود و اگر اين ويژگي را نداشته باشد راه نامه ناميده مي شود 

البته امروزه . ه ناميده مي شود  مي باشد راه نامCMR1راه آهن و حمل با كاميون كه 

  .اصطالح بارنامه را جهت حمل هوايي و راه آهن و كاميون هم بكار مي برند 

  حمل دريائي 

حمل و نقل دريائي، به عنوان مهم ترين شكل و روش مبادالت بين المللي اساس حمل و 

ه اند تجارت بجز كشورهايي كه با مرز زميني از هم جدا شد. جهان را تشكيل مي دهد نقل 

تجارت از طريق دريا به لحاظ . بين اكثر كشورها از آبراه هاي دريائي صورت مي گيرد 

حجم بسيار باالي جابجائي كاال و همچنين بدليل صرفه اقتصادي، از ديرباز به عنوان 

  .توجه تجاوز و بازرگانان و دولت ها بوده است موثرترين عامل حمل كاال مورد 

 درصد مي باشد 75ي ايران در كل مبادالت خارجي كشور بالغ بر سهم مبادالت درياي

  . درصد است 100البته سهم مبادالت نفتي حدودا 

  

  

  انواع كشتي ها 

  از نظر مسير حمل 
                                                 
1 CMR : Convention for the International carriage ( merchandises) of goods by road 
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  :كشتي ها را مي توان به دو گروه اصلي زير طبقه بندي كرد 

  )خطوط منظم ( كشتي هاي الينر 

  .عين و با برنامه منظم فعاليت مي كننداين كشتي ها تحت ضوابط خاصي، در خطوط م

  )مسيرهاي نامنظم ( كشتي هاي ترامپ 

اين كشتي ها در مسير منظمي فعاليت نمي كنند و محموله را بهر نقطه اي كه صاحل كاال 

  .بخواهد حمل مي كنند 

  از نظر نوع ساخت 

 حمل كاال امروزه براي حمل و نقل كاالهاي مختلف كشتي ها را طوري طراحي مي كنند كه

  :برخي از انواع كشتي ها بشرح زير است . با حداكثر سهولت انجام يابد 

   )GEERAL BULK CARGO( كشتي هاي كاالي عمومي يا جنرال كارگو 

اين كشتي ها طوري ساخته شده كه براي حمل و نقل كاالهاي گوناگون مي تواند مورد 

تي ها بصورت بسته بندي شده حمل  معموال كاالها در اين نوع كش. استفاده قرار گيرد 

  . تن بالغ مي گردد 15000مي شود و ظرفيت حمل آن ها به حدود 

   )SPECIAL BULK CARIER( كشتي هاي فله بر مخصوص 

طراحي اين نوع كشتي ها به ترتيبي است كه فقط يك يا دو نوع محموله را مي توانند حمل 

اغلب اين  . يا سنگ هاي معدني كنند مانند كشتي هاي مخصوص حمل شكر يا گندم 

مثال در كشتي هايي كه براي . كشتي ها داراي وسايل خاص بارگيري و تخليه هستند 

دستگاه هائي تعبيه شده كه مي توانند محموالت . حمل گندم يا نظير آن ساخته شده است 

  .بارگيري شده را مستقيما به انبارهاي كشتي بارگيري يا از آن ها تخليه نمايند 
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  ) نفت OIL – فله BULK – سنگ معدني O.B.O ) OREكشتي هاي 

اين كشتي ها مي توانند در عين حال چند محموله متفاوت را حمل كنند و بخاطر آن 

اين نوع كشتي ضمن اين كه نفت و . ساخته شده اند كه در سفر برگشت بدون بار نباشند 

  .الت فله را نيز حمل كنند سنگ معدني حمل مي كنند، مي توانند انواع مختلف محمو

  كشتي هاي تانكر نفت 

كشتي هاي تانكر نفت ، همچنان كه از نامشان پيداست جهت حمل نفت و محموالت نفتي 

سرعت بارگيري و تخليه در اين كشتي ها به علت بكار بردن پمپ، از . ساخته شده اند 

ت كشتي هاي جهان امروزه حجم بسيار زيادي از ظرفي. كشتي هاي ديگر سريع تر است 

  .را اين تانكرها تشكيل مي دهند 

  كشتي هاي كانتينربر

كانتينر محفظه اي است فوالدي يا آلومينيومي كه جهت حمل محصوالت مختلف به شكل 

امروزه كانتينر توانسته است هم به جهت سهولت . استاندارد شده بكار گرفته مي شود 

به لحاظ اقتصادي ، انقالبي در روش هاي حمل و نقل و هم به جهت محافظت كاال و هم 

در حمل . اين مزايا به ويژه در حمل يكسره چشمگير است . حمل و نقل كاال ايجاد نمايد 

تحويل گرفته ) كارخانه يا انبار ( يكسره شركت حمل كننده محموله را از فرستنده در مبدا 

 ناميده Door to Doorاين روش اصطالحا . و در مقصد به گيرنده كاال تحويل مي دهد 

از امتيازات ديگر كانتينر آن است كه مي توان آن را با هريك از وسائل نقليه . مي شود 

  .اعم از كشتي كاميون يا راه آهن و حتي هواپيما حمل نمود 
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در حمل بار بطريق سنتي ، محموله به دفعات دست به دست مي شود و در هريك از اين 

در حالي كه در حمل .  و خسارت ، اجتناب ناپذير است مراحل امكان معطلي و تاخير

  .يكسره با كانتينر اين عوارض بسيار تقليل يافته و ناچيز است 

 ابعاد  ISO1براي كمك به استفاده از كانتينر در سطح جهاني سازمان جهاني استاندارد 

انند به  فوت تعيين كرده است كه مي تو8 ×8 ×40 و 8 ×8 ×30 و 8 ×8 ×20كانتينر را 

  . تن كاال را در خود جاي دهند 40، 30، 20ترتيب 

كانتينرها از لحاظ كاربرد نيز انواع مختلف دارد كه اهم آن ها كانتينر مخصوص حمل 

بسته بندي شده سبك و سنگين كانتينر يخچالي براي محموالت فاسد شدني كاالهاي 

رد و كانتينر ويژه كاالهاي فله كانتينر روباز كه از سقف نيز قابليت بارگيري و تخليه دا

  . مي باشد 

معموال كانتينر پس از تخليه براي بارگيري مجدد مورد استفاده قرار مي گيرد ولي در 

  .صورت عدم استفاده به صورت خالي به مبدا برگشت داده مي شود 

   ROLL ON / ROLL OFF VESSEL- RO/RO VESSEL رو –كشتي هاي رو 

سكوي مخصوص در قسمت پهلو يا جلو يا عقب مي باشد  رو مجهز به –كشتي رو 

  .وسايل نقليه حامل بار و مسافر مي توانند مستقيما از اين كشتي ها وارد يا خارج شوند

 رو معموال داراي طبقات مختلف و متحرك هستند تا از فضاي آن حداكثر –كشتي رو 

ص يا سطح شيبدار به ارتباط اين طبقات با آسانسورهاي مخصو. استفاده به عمل آيد 

  .عمل مي آيد 

  : رو حمل مي كنند عبارتند از –كاالهايي كه كشتي هاي رو 

                                                 
1 International Standard Organization 
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محموالتي كه مستقال مي توانند بارگيري و تخليه شوند مانند كانتينرهاي مستقر  -

بر روي تريلر خودروهاي سبك و سنگين نظير اتومبيل سواري ، وانت، كاميون ، 

  اتوبوس

ه از تجهيزات ويژه جابجا مي شوند مانند كانتينر، كاالهاي محموالتي كه بااستفاد -

 سنگين وزن و كاالهاي پالت شده 

مسافراني كه معموال با اتومبيل خود سفر مي كنند به اين ترتيب اين نوع كشتي ها  -

 .مي توانند نقش پل ارتباطي ميان كشورها را ايفاء نمايند 

  1بارنامه دريائي

  :قش محوري زير است بارنامه دريائي داراي سه ن

  .رسيدي است كه از سوي متصدي حمل دريائي براي كاال صادر مي شود  -1

مدرك درجه اولي حاكي از قرارداد حمل با كشتي است كه دربرگيرنده شرايط  -2

     حمل متصدي حمل و نقل دريائي به نحو مندرج در ظهر بارنامه مي باشد و 

 .راي حمل تلقي شود يا تحويل بمي تواند به معناي حمل فيزيكي 

                                                 
طبق قانون دريايي ايران بارنامه سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيدد شده و توسط فرمانده كشتي   1

يا كسي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضاء مي گردد و به موجب آن تعهد مي شود بار توسط 

  .كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود 

  :ون دريايي ايران بارنامه در چهارنسخه صادر مي گرددطبق قان

  براي فرستنده بار: نسخه اول  - 

 براي گيرنده كاال: نسخه دوم  - 

 براي فرمانده كشتي : نسخه سوم  - 

  براي مالك كشتي : نسخه چهارم  - 
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سند مالكيت كاال و قابل انتقال مي باشد مگر آن كه در متن آن قيد شده باشد  -3

 .غيرقابل انتقال است 

.  نسخه آن اصل است صادر مي شود 3 يا 2بارنامه دريائي معموال در چند نسخه كه 

مه ذكر شود تعداد نسخ اصلي بايد بطور مكتوب در بارنا. بقيه كپي و غيرقابل انتقال است 

  .و تحويل هريك ازنسخ اصلي به منزله بي اعتبار شدن ديگر نسخ اصلي مي باشد 

  انواع بارنامه دريايي

يا كارگزار حمل  ) CARRIER( بارنامه برحسب آن كه توسط متصدي حمل 

)FORWARDER (  صادر شود يا برحسب نوع وسيله حمل شكل هاي مختلف دارد كه

  :وان به موارد زير اشاره كرد در حمل و نقل دريايي مي ت

  THROUGH BILL OF LADING ( 1( بارنامه حمل سراسري  -1

اين بارنامه ها داراي شروط چاپ شده اي هستند و براي حمل سرتاسري يا قراردادي 

  .برمبناي شرايط خطوط كشتيراني منظم صادر مي شوند 

  

  MULTIMODAL TRANSPORT B/L(  2(  بارنامه حمل و نقل مركب – 2

مسئوليت حمل زميني و دريائي را  ) FORWARDER(در بارنامه حمل مركب ، كارگزار 

 توسط فرم متحدالشكل تهيه DOOR TO DOORدرواقع تحقق خدمات . عهده دار است 

                                                 
ه حمل از حمل و نقل سراسري انتقال كاال از كشوري به كشور ديگر با يك وسيله حمل و بدون تغيير نوع وسيل  1

  .مبدا تا مقصد نهايي است 

  
  .حمل و نقل مركب انتقال كاال از كشوري به كشور ديگر حداقل با دو شيوه حمل است   2
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 كه به تائيد اتاق بازرگاني بين FIATAشده توسط فدراسيون بين المللي كارگزاران 

  .المللي هم رسيده است استفاده مي شود 

  :بارنامه هايي كه به پشت سفيد يا فرم خالصه معروف هستند -3

( BLANK BACK BILL OF LADING) 

  SEA WAY BILL ) (           راه نامه دريائي-4

مدركي غيرقابل انتقال است و براي تحويل كاال به شخصي كه نامش در راه نامه ذكر 

  .گرديده صادر مي شود 

   به عنوان بارنامه دولتي صادر مي شود بارنامه هايي كه با شكلي استاندارد - 4

( GOVERNMENT BILL OF LADIN)  

  فرق بين بارنامه سراسري و بارنامه حمل مركب

صادر مي شود و صادر كننده  ) CARRIER( بارنامه سراسري توسط متصدي حمل 

به همراه بارنامه اصلي چند . بارنامه مسئوليت هر دو طرف حمل را به عهده مي گيرد 

مه محلي وجود دارد كه حمل كننده اصلي به عنوان تحويل گيرنده يا تحويل دهنده در بارنا

بارنامه حمل مركب توسط كارگزار حمل . هر طرف ترانزيت ايفاي نقش مي كند 

FORWARDER در .  صادر شده و مسئوليت حمل زميني و دريائي به عهده اوست

 را از ابتدا تا انتها به عهده خواهند واقع كارگزاران حمل در اين مورد برنامه ريزي حمل

  .داشت 

  نحوه صدور بارنامه دريائي

هم چنان كه قبال آمده است دو ويژگي عمده ماهوي بارنامه عبارتست از داللت بر رسيد 

از نظر شكلي بارنامه حاوي مشخصات كاال بنادر بارگيري و . كاال و سند مالكيت كاال 
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ب مي نمايد براي صدور بارنامه اقداماتي قبل از تخليه و موارد ديگري است كه ايجا

  .بارگيري در حين بارگيري كاال بر روي كشتي و بعد از آن صورت گيرد 

  اقدامات قبل از بارگيري كاال ) الف 

  )قرارداد حمل( توافق جهت حمل كاال بين صاحب كاال و متصدي حمل و نقل  -1

  SHIPPING ORDERدستور حمل كتبي فرستنده كاال  -2

  .ن دستور بايد حاوي كليه اطالعات مربوط به بار و مقصد و گيرنده و فرستنده باشداي

اسناد و مدارك و گواهينامه هاي الزم طبق عرف محلي مبني بر مجاز بودن حمل  -3

  )از قبيل جواز گمرك و غيره كه بايد توسط فرستنده كاال ارائه شود ( كاال 

شرايط مي تواند . شرايط حمل تحويل كاال به متصدي حمل و نقل باتوجه به  -4

 :توافق بين خريدار و فروشنده باشد كه عمدتا عبارتند از 

1-4(  FULL LINER TERMS حمل كاال و عمليات تخليه و بارگيري به عهده متصدي 

حمل مي باشد در اين حالت صاحب كاال آن را در محل رسيد انبار يا رسيد فرمانده 

  .دريافت مي كند 

2-4( FREE IN – LINER OUT عمليات بارگيري به عهده صاحب كاال و تخليه آن به 

در اين حالت صاحب كاال با تحويل آن بر روي كشتي رسيد . عهده حمل كننده است 

  .فرمانده دريافت مي كند 

3-4 ( LINER IN – FREE OUT عمليات بارگيري به عهده متصدي حمل و تخليه آن 

الت با تحويل كاال در محل مورد توافق رسيد الزم به در اين ح. به عهده صاحب كاال است 

  .صاحب كاال داده مي شود 
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4 – 4( FREE IN – FREE OUT عمليات تخليه و بارگيري در بنادر مبدا و مقصد به 

  .عهده صاحب كاال مي باشد 

5 -4( STOWAGE بارچيني و باربندي كاال در كشتي   

  اقدامات در مرحله بارگيري كاال ) ب

نمودن وسايل و نيروي انساني مناسب جهت عمليات بارگيري كه در بنادر  مفراه-1

  .مختلف با توجه به مقررات آن ها متفاوت است 

اين اقدام اساسي ترين ركن تحويل و  : TALLYIN بارشماري كاال در زمان بارگيري -2

ل اوراق زيرا عالوه بر آن كه تباد. تحول كاال را با متصدي حمل و نقل تشكيل مي دهد 

بار شماري رسيد مقدماتي تحويل و تحول كاال مي باشد بارشماري و بارنويسي موجب 

مي گردد چنان چه عيوب ظاهري در بسته بندي و وضيعت كاال وجود داشته باشد يا در 

قيد ) بارنامه ، رسيد فرمانده ( در اسناد بعدي . تعداد آن مغايرتي باشد مشخص گردد 

  .شود 

 در محل مناسب تعيين شده در كشتي كه آن هم باتوجه به شرايط  بارچيني كاال-3

  .قرارداد حمل به عهده طرفي است كه توافق شده است 

  اقدامات بعد از بارگيري كاال ) ج 

 پس از اتمام بارگيري كليه مدارك مربوط به آن از جمله اوراق بارشماري و رسيد -1

 ناميده مي شود مورد MASTER RECEIPTفرمانده يا افسر اول كشتي كه اصطالحا 

  .رسيدگي قرار مي گيرد 
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 اوراق بارشماري با دستور حمل و ساير اظهارات كتبي صاحب كاال به دقت انطباق -2

داده مي شود تا در صورت وجود مغايرت مراتب در اسنادي كه بعدا صادر مي شود  

  .قيد گردد) به ويژه بارنامه ( 

 كه برمبناي اوراق بارشماري رسيد MANIFESTنيفست  تنظيم فهرست كل كاال يا ما-3

  .افسر اول كشتي و دستور حمل كتبي تنظيم مي شود 

 يا بررسي و تطبيق اسناد و مدارك فوق متصدي تنظيم بارنامه – تكميل فرم بارنامه -4

 در MANIFESTمخصوص بارنامه را تكميل و با قيد شماره رديف فهرست كل بار فرم 

  .امه نسبت به تعيين شماره بارنامه اقدام مي كند محل شماره بارن

پس از تكميل بارنامه فرمانده كشتي آن را مهر و امضاء مي كند و بارنامه صادر و  -5

  .معتبر خواهد بود 

باتوجه به اين كه متصدي حمل و نقل اعم است از موسسه حمل و فرمانده كشتي و چون 

كاال موجب بروز مشكالتي مي گردد شخص اخذ امضاء از فرمانده كشتي براي صاحبان 

نسبت به امضاي ) كشتيراني يا موسسه حمل و نقل ( مسئول در موسسه حمل و نقل 

  .بارنامه و ممهور نمودن آن اقدام مي كند 

  :گردش بارنامه از هنگامي كه صادر مي شود تا ترخيص كاال از گمرك به شرح زير است

  

  

  

  

  

صدور بارنامه توسط شركت حمل و نقل و تحويل آن به 
فرستنده كاال

ارائه سري كامل بارنامه و اسناد ديگر به بانك فروشنده 
 توسط فروشنده كاال
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   CARRIERحمل كننده / ل و نقل متصدي حم

كه در مقابل كارمزد يا ) اعم از حقيقي يا حقوقي ( متصدي حمل و نقل شخصي است 

اجرت ، حمل مسافر يا كاال را از محلي به محل ديگر با وسيله حمل شخصي برعهده 

  .مي گيرد 

ه متصديان حمل و نقل غالبا به صورت موسسات بنگاه ها يا شركت هاي حمل و نقل ب

  .فعاليت اشتغال دارند

متصديان حمل و نقل ضمن انعقاد قرارداد نسبت به حمل اشخاص يا كاال از طريق 

اين قرارداد . دريا ، هوا يا زمين در داخل يك كشور يا بين كشورها مبادرت مي نمايند

كه به شيوه حمل و نقل معين ارتباط پيدا مي كند در مورد بار معموال عنوان بارنامه 

  .ناي عام كلمه داشته و در مورد مسافر بليط مسافرت خوانده مي شود به مع

 كنترل اسناد حمل و بارنامه و ارسال آن به بانك خريدار

ويسي اسناد و بارنامه توسط بانك و تحويل آن به ظهرن
 خريدار

ارائه يك نسخه بارنامه ظهرنويسي شده به كارگزار شركت 
 حمل توسط خريدار به منظور صدور ترخيصيه

ارائه فتوكپي بارنامه ظهرنويسي شده به همراه ساير اسناد 
 به گمرك جهت ترخيص كاال
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   FORWARDERنماينده حمل و نقل / كارگزار حمل و نقل 

شخصي است حقيقي يا حقوقي كه در مقابل اجرت يا كارمزد ترتيبات حمل و نقل كاال 

اردها واسطه هاي حمل و نقل يا فورو. را از يك كشور به كشور ديگر فراهم مي آورد 

كه اغلب به صورت موسسه بنگاه يا شركت به فعاليت اشتغال دارند براساس دستور 

فرستنده يا ارسال كننده كاال يا گيرنده آن ترتيبات حمل و نقل كاال را به مقصد از 

  .طريق دريا ، هوا و زمين و در صورت لزوم مجموعه اي از اين روش ها مي دهند 

.  فرستنده تحويل گرفته و نهايتا تحويل خريدار مي دهندفورواردها در واقع كاال را از

 جمع آوري كاال؛ – 2 مشاوره با فرستنده يا گيرنده ؛ -1: در اين مسير وظائف از قبيل 

 انعقاد قرارداد حمل با متصدي يا متصديان حمل و نقل و -4 ترخيص كاال در مبدا؛ -3

م از متصديان حمل و نقل و  اخذ مدارك الز-6 اعالم وضيعت كاال؛ -5گرفتن جا؛ 

 دريافت قبوض انبار يا رسيد كاال از گمرك و – 7گرفتن تحويل كاال به گمرك مقصد ؛ 

 تهيه و – 9 ترخيص در مقصد در صورت توافق بر آن ؛ – 8تحويل آن به گيرنده ؛ 

را . . . تنظيم مدارك الزم براي استفاده از پوشش بيمه در صورت بروز خسارت و 

  .رند برعهده دا

  

  

 TRANSSHIPMENTترانس شيپمنت 

اين . انتقال كاال از يك وسيله حمل به وسيله حمل ديگر ترانشيپمنت ناميده مي شود 

جريان انتقال معموال با تخليه و . امر بيش تر در حمل و نقل مركب رايج است 

  .بارگيري مجدد همراه است 
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   PARTSHIPMENTپارت شيپمنت 

االي مربوط به يك اعتبار را با عبارت چنان چه حمل به دفعات ك

PARTSHIPMENT مجاز بودن اين امر توسط خريدار اعالم      .  بيان مي كنند

  .مي شود 

  بارنامه دريائي و بانك 

بارنامه به عنوان مهمترين سند حمل از اسنادي است كه بانك ها معموال باتوجه به آن 

. پرداخت پول فروشنده اقدام مي كنندو انطباق مفاد آن با شرايط اعتبار نسبت به 

م است كه تمام موارد مندرج در آن با الزامات شرايط اعتبار هماهنگ بنابراين الز

اينصورت بانك از پذيرش آن خودداري و از پرداخت پول ممانعت به در غير . باشد 

  .عمل خواهد آورد 

  :براساس مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي 

كه دال بر پرداخت كرايه يا ديگر هزينه ها هنگام تحويل باشد بانك ها مداركي  -1

و ناقص ساير اسناد ارائه شده طبق قبول خواهند كرد مشروط بر آن كه مغاير 

  .اعتبارات اسنادي نباشد 

مهرهايي كه مبين تقبل هزينه هاي اضافي باشد از سوي بانك پذيرفته مي شود  -2

 .مگر آن كه مغاير شرايط اعتبار باشد 

فرستنده « بانك جمله هايي نظير نان چه در شرايط اعتبار اجازه داده شده باشد چ -3

فرستنده كاال اعالم داشت بسته ها « يا » كاال را بارگيري و شمارش نمود 

 . را قبول خواهد نمود SAID TO CONTAIN» است . . . حاوي 
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ر شرايط بانك بارنامه را در موارد زير رد خواهد كرد مگر اين كه صراحتا د -4

 .اعتبار مجاز شمرده شود 

بارنامه اي كه وسيله كارگزار صادر شده باشد مگر آن كه كارگزار خود به عنوان ) 1-4

  .حمل كننده يا نماينده يك حمل كننده معين عمل كند 

  .بارنامه اي كه مبين ارسال كاال با كشتي بادباني باشد ) 2-4

 صادر شده CHARTER PARTY بارنامه اي كه تحت شرايط اجاره كشتي) 3-4

  .است 

 بانك بارنامه را در موارد زير قبول خواهد كرد مگر اين كه در شرايط اعتبار به نحو -5

  :ديگري بيان شده باشد 

  .بارنامه سراسري كه حاوي حمل در چند مسير باشد ) 1-5

  .شد بارنامه خالصه شده به شرطي كه داراي جمله هايي مبين شرايط حمل كاال با) 2-5

  .بارنامه اي كه براي بارهاي يونيزه صادر شده باشد مثل كانتينر و پالت ) 3-5

 بارنامه بايد مبين بارگيري كاال بر روي كشتي مشخص باشد مگر اين كه در متن -6

  .شرايط اعتبار تحويل كاال براي حمل با هر كشتي مجاز شمرده شود 

 بر روي كشتي بارگيري شد ( تاريخ بارنامه اي كه حاوي كلمه هاي چون – 7

LOADED ON BOARD (  يا ) بر روي كشتي حمل شدSHIPPED ON 

BOARD(  باشد به وسيله متصدي حمل يا نماينده وي امضا و مهر شود به عنوان تاريخ

  .بارگيري پذيرفته خواهد شد 

 حمل كاال از يك كشتي به كشتي ديگر مجاز است مگر در شرايط اعتبار ممنوع شده -8

  . شد با
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 بارنامه اي كه متن آن به متصدي حمل اجازه حمل كاال از يك كشتي به كشتي ديگر را -9

بدهد مورد قبول بانك قرار خواهد گرفت اگر چه در متن شرايط اعتبار اين امر ممنوع 

  .شده باشد 

بارنامه اي كه مبين بارگيري كاال روي عرضه كشتي باشد از سوي بانك رد خواهد -10

  .ن كه در شرايط اعتبار پذيرش آن صراحتا مجاز شده باشد شد مگر آ

 بان كه بارنامه حمل مركب را در صورتي كه در شرايط اعتبار مجاز شمرده شده -11

  .باشد يا در شرايط اعتبار فرم اسناد حمل صراحتا مشخص شده باشد خواهند پذيرفت 

 باشد مانند دستور تحويل  بانك ها مدارك ديگري كه ارائه آن ها الزم شمرده شده– 12

رسيد انبار و غيره را قبول خواهند كرد، مگر اين كه اين امر در شرايط اعتبار منع شده 

  .باشد 

 مجاز است مگر در شرايط اعتبار PARTIAL SHIPMENT حمل در چند مرحله -13

  .ممنوع شده باشد 

الم مختلف بار باشد  اگر بارنامه صادره مبين تاريخ هاي متفاوت بارگيري براي اق– 14

بانك اين سند را به عنوان حمل در چند مرحله فرض نخواهد كرد و به جاي آن 

 كه در DISPATCH و ارسال DEPARTUREاصطالحاتي چون عزيمت كاال 

براي بيان آخرين تاريخ حمل بكار مي رود مترادف حمل كاال  ) SAILING(دريانوردي 

  .تلقي خواهد شد 

اگر . بانك ها سررسيد اعتبار و سررسيد حمل با تاريخ بارنامه را كنترل خواهد كرد -15

در شرايط اعتبار عالوه بر تعيين سررسيد براي ارائه اسناد به بانك تاريخ ديگري به 

قيد شده باشد بديهي است  LASTEST SHIPPING DATEعنوان آخرين تاريخ حمل 
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در غير اينصورت . نامه الزم الرعايا مي باشد كه در اين صورت آخرين تاريخ صدور بار

  . روز از تاريخ صدور آن گذشته باشد امتناع خواهد كرد21بانك از پذيرش بارنامه اي كه 

 بانك ها ، تطبيق عنوان بارنامه با نوع ذكر شده در شرايط اعتبار را كنترل خواهند -16

  .كرد 

  حمل و نقل زميني 

مده ترين و مهمترين شيوه جابجايي كاال در سطح بين بعد از حمل و نقل دريائي كه ع

به ويژه براي كشورهايي . المللي است حمل و نقل زميني در درجه بعدي قرار گرفته است 

اصوال حمل و نقل . كه به دريا دسترسي ندارند، تنها طريقه حمل و نقل بشمار مي آيد 

 و حمل و نقل بار راه آهن زميني به سه دسته حمل و نقل جاده اي ، حمل و نقل مركب

  .تقسيم مي گردد 

  حمل و نقل جاده اي 

به طور كلي نوع بارنامه باتوجه به نوع وسيله مورد استفاده براي حمل و نقل تعيين           

مي شود به عبارت ديگر باتوجه به امكان حمل كاالهاي مختلف با انواع وسيله حمل 

ار مي گيرد كه متداول ترين آن ها در حمل و نقل بارنامه هاي گوناگون مورد استفاده قر

  . جاده اي به شرح زير مي باشد 

   THROUGH B/ L بارنامه هاي سراسري –الف 

   CMR راه نامه كاميون –ب 

   FIATA COMBINED TRANSPORT B/L بارنامه حمل مركب فياتا –ج 
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  Through B/L 1 بارنامه سراسري –الف 

مي ترين انواع بارنامه هاي حمل مي باشد ويژگي هاي بارنامه سراسري يكي از قدي

  :بارنامه سراسري به شرح زير است 

  .حاكي از بارگيري كاال روي وسيله حمل مي باشد  -1

 .بدون قيد و شرط است  -2

 .حاكي از نحوه پرداخت كرايه حمل مي باشد  -3

 .صادر مي شود ) سه نسخه ( در نسخ كامل  -4

 .تاريخ صدور بارنامه مشخص است  -5

 .دي قابل معامله است سن -6

حدود مسئوليت هاي صادر كننده اين نوع بارنامه با توجه به شرايطي است كه در ظهر 

  .آن چه چاپ مي رسد 

  

   CMR راه نامه كاميون يا –ب 

راه نامه كاميون سندي است كه فقط جهت حمل كاال با كاميون مورد استفاده قرار گرفته 

 يا CMRن سند تحت مقررات كنوانسيون اي. و مخصوص متصديان حمل مي باشد 

مقررات بين المللي حمل كاال از طريق جاده صادر مي گردد و حدود مسئوليت هاي 

  .حمل و نقل جاده اي را مشخص مي نمايد متصديان 

                                                 
چنان چه كه با يك وسيله حمل و بدون تغيير نوع وسيله ، از مبدا تا مقصد نهايي حمل شود حمل و نقل   1

 تخليه و بارگيري شود ولي نوع وسيله حمل تغيير نكند در صورتي كه كاال در مسير حمل. سراسري خواهد بود 

  .صدور بارنامه سراسري بالمانع مي باشد 
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  :مهمترين ويژگي هاي اين راه نامه به شرح ذيل مي باشد 

  سندي غيرقابل معامله است  -1

  مشخص شده است تاريخ حمل و تاريخ صدور در آن -2

 حاوي نام و نشاني حمل كننده است  -3

 حاوي نام و نشاني فرستنده كاال است  -4

 مبدا حمل و مقصد كاال در آن مشخص مي باشد  -5

 نام و نشاني گيرنده كاال را مشخص مي كند -6

 وزن ، ابعاد، بسته بندي ، تعداد و عالئم كاال در آن مشخص شده است  -7

 و غيره در آن تعيين شده است هزينه هاي مربوط به حمل ، گمرك  -8

 مجاز يا غيرمجاز بودن ترانس شيپمنت در آن قيد شده است  -9

 هجري شمسي 1377الزم به يادآوري است كه دولت جمهوري اسالمي ايران در سال 

  .عضو اين كنوانسيون شده است 

  

  

 FIATA COMBINED TRANPORT B/L(  بارنامه حمل مركب فياتا –ج 

(FBL) (1  

در خصوص متحدالشكل و يكنواخت ) فياتا(بين المللي اتحاديه هاي كارگزاران فدراسيون 

يكي از مهمترين . كردن اسناد حمل مورد استفاده متصديان حمل و نقل اقدام نموده است 
                                                 

چنان چه كاال در مسير حمل حداقل با دو نوع شيوه حمل ، حمل گردد يا نوع وسيله تغيير يابد، حمل و نقل   1

  .مركب خواهد بود 
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اين اسناد بارنامه حمل مركب فياتا است كه سند حمل سراسري جهت شركت هاي حمل 

  .كننده مي باشد 

كارگزاران صادر مي شود در حمل با كاميون ، كشتي ، قطار و اين بارنامه كه توسط 

  .هواپيما استفاده شده و مورد قبول بانك ها مي باشد 

 براي 9/7/1363بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نيز رعايت اين مقررات را از تاريخ 

  .كليه بانك ها الزامي دانسته است 

  خصوصيات بارنامه حمل مركب فياتا 

  دار و قابل معامله است سندي بها -1

 به تاييد اتاق بازرگاني بين المللي رسيده است  -2

منطبق با مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي كه مورد  -3

 قبول كليه 

 با صدور اين بارنامه نه تنها خود مسئوليت تحويل كاال FBLصادر كننده بارنامه  -4

 بلكه مسئوليت هر نوع عملكرد ناصحيح و خالف به گيرنده را به عهده مي گيرد

 .حمل كننده اصلي و عوامل موثر در حمل را نيز تقبل مي نمايد 

در حمل مركب ، بكارگيري انواع مختلف وسايل حمل ، از قبيل كاميون، كشتي ،  -5

 .قطار و هواپيما مورد استفاده قرار مي گيرد 

 مي تواند به حواله كرد صادر شود  -6

  كارگزاران مجاز فياتا صادر مي شود منحصرا توسط -7

  گردش بارنامه زميني
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مراحل مختلف گردش بارنامه از لحظه صدور تا ترخيص كاال در شرايط اعتبار اسنادي به شرح 

  :ذيل است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حمل و نقل به وسيله راه آهن 

هاي ايران و پاكستان ، ايران مرز( حمل بار به وسيله راه آهن از سه مبدا ورودي كشور 

از طريق دو مرز آبي بندر امام خميني و بندر . است ) و شوروي و ايران و تركيه 

  كاملصدور بارنامه توسط متصدي حمل در نسخ

 تحويل بارنامه به فروشنده 

 ارائه بارنامه و بقيه اسناد حمل به بانك كارگزار توسط فروشنده

 دريافت وجه اسناد از بانك توسط فروشنده 

 ارسال اسناد از بانك كارگزار فروشنده به بانك گشايش كننده اعتبار

 واريز وجه توسط خريدار به بانك گشايش كننده و اخذ اسناد

 ائه اصل بارنامه به نماينده شركت حمل و اخذ ترخيصيه يا قبض انبارار

ارائه ترخيصيه يا قبض انبار و ساير اسناد به گمرك جهت ترخيص و تحويل 
 كاال
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، پس از انجام تشريفات در اين دو بندر، حمل با راه آهن . خرمشهر نيز صورت مي گيرد 

ر و  ، به مقاصد داخلي يا گمركات ثانوي، با امكانات راه آهن كشو 1گمركي ياپاساواني

  .شرايط و مقررات تعرفه داخلي صورت مي گيرد 

باتوجه به مقررات حاكم بر قرارداد حمل )  رازي – جلفا –ميرجاوه ( در سه مبدا ورودي 

به غير از محموالت خرده بار، اكثر . خاص اين سه مسير حمل و نقل صورت مي گيرد 

راه نامه « يعني محصوالت به صورت واگن دربست تلقي شده و صاحب كاال سند حمل 

را تنظيم و عين واگن دربست را با راه نامه واگن، تحويل راه آهن مي نمايد، تا در » واگن 

 مسئوليت كليه مطالب اظهار شده در راه نامه واگن به .مقصد توسط گيرنده دريافت گردد 

 عهده فرستنده بوده و راه آهن هيچ گونه مسئوليتي را در قبال درست يا نادرست بودن

راه نامه واگن، در حمل به وسيله راه آهن براساس مقررات . مطالب عنوان شده نمي پذيرد

 حاوي اطالعت RU/CMمتحدالشكل قرارداد حمل و نقل بين المللي كاال به وسيله راه آهن 

  :ذيل مي باشد 

  نام و آدرس فرستنده -

 تعيين ايستگاه مقصد، نام و آدرس گيرنده -

 وزن كاال -

 مشخصات بسته بنديتعداد بسته ها و  -

 شماره واگن -

                                                 
 يك گمرك به گمرك ديگر هدايت و ارسال مي كند، اطالق  پاساوان يا ترانزيت به تشريفات گمركي كه كاال را از 1

  . مي شود 
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 ذكر جزئيات اوراق گمركي و مراجع اداري به صورت ضميمه  -

 نام و آدرس گيرنده كاال -

 مسير -

  انواع مختلف راه نامه واگن 

  CIM 1در حمل بازار اروپا به ايران از خاك تركيه راه نامه  -

 CMO 2در حمل بازار خاورميانه به ايران راه نامه  -

هاي بلوك شرق و تراتريت در خاكم اتحاد جماهير شوري در حمل بار از كشور -

 SMGS 3سابق 

در حمل بار از شوروي به ايران ، راه نامه دو زبانه راه آهن هاي ايران و  -

 شوروي 

راه نامه راه آهن هاي ايران و ) ايستگاه زاهدان ( در حمل بار از پاكستان به ايران  -

 پاكستان 

  گردش راه نامه راه آهن 

  :تلف گردش راه نامه راه آهن از موقع صدور تا تحويل كاال به شرح ذيل استمراحل مخ

  

  

  
                                                 
1  CIM: Convention International concernat le transport des Marchandises de fer. 

 parchemins) كنوانسيون بين المللي حمل و نقل كاال با راه آهن ( 

2 CMO: Chemins deferds Moyen Orient هراه آهن خاور ميان    
 SMGS  ) موافقت نامه حمل و نقل كاال با راه آهن: مخفف عبارت روسي (  3

 صدور راه نامه واگن در نسخ كامل توسط فرستنده

تحويل كاال به ايستگاه مبدا با ممهور شدن راه نامه واگن توسط 
 ايستگه مبدا
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  حمل و نقل هوايي 

حمل كاال با هواپيما، درصد بسيار پائيني از حمل و نقل كشور ما را تشكيل مي دهد و 

يما معموال بارهاي سبك و با قيمت باال يا بارهاي فاسدشدني با ارزش، به وسيله هواپ

البته بايد توجه داشت باتوسعه صنعت هواپيمايي و بخاطر سرعت عمل . حمل مي گردد 

  .زياد ان حمل هوايي بتدريج ارزش بيش تري در حمل و نقل كاال بدست مي آورد 

  راه نامه هوايي 

 تعريف مشخصي از راه نامه هوايي IATA( 1انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي ( ياتا 

براي هر محموله يك راه نامه . ده و فقط شكل آن را مشخص كرده است به عمل نياور

صدور راه نامه هوايي دال بر انعقاد قرارداد قبول كاال و شرايط . هواي صادر مي گردد 

بين المللي حمل و نقل هوايي راه نامه هوايي مطابق مقررات انجمن . حمل و نقل مي باشد 

  :شرح زير صادر مي گردد در سه نسخه اصلي و شش نسخه كپي به 

                                                 
1 IATA : International AIR transport Association 

 يافت رونوشت راه نامه واگن توسط فرستنده جهت تشريفات اداريدر

 ارسال كاال و راه نامه واگن به مقصد راه آهن 

 تحويل قبض انبار كاال و اصل راه نامه واگن در مقصد ، به گيرنده
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 اين نسخه براي شركت صادر كننده راه نامه كه بار را : سبز –نسخه اصلي اول  -

اين نسخه نشان دهنده انعقاد قرارداد حمل بين . نيز حمل مي كند صادر مي شود 

  .فرستنده و حمل كننده مي باشد 

 براي وي  براي گيرنده كاال است كه به همراه كاال: صورتي –نسخه اصلي دوم  -

 .ارسال مي شود 

 براي فرستنده كاال است و نمايانگر تحويل كاال به : آبي –نسخه اصلي سوم  -

 .متصدي حمل مي باشد 

 رسيد تحويل كاال است كه به گيرنده كاال ارائه و پس : زرد –نسخه كپي چهارم  -

 .از امضاء وي به آخرين حمل كننده داده مي شود 

 اي فرودگاه مقصد است  بر: سفيد –نسخه كپي پنجم  -

  براي حمل كننده سوم است : سفيد –نسخه كپي ششم  -

  براي حمل كننده دوم است : سفيد –نسخه كپي هفتم  -

  براي حمل كننده اول است : سفيد –نسخه كپي هشتم  -

  براي بايگاني آژانس صادر كننده است : سفيد –نسخه كپي نهم  -

  گردش راه نامه هوايي

  :ي از موقع صدور تا تحويل كاال به شرح زير مي باشد گردش راه نامه هواي

  

  

  

  نسخه9صدور راه نامه توسط شركت حمل در

 توزيع راه نامه براساس نسخ مربوطه 
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   Muitimodal TRANSPORTحمل و نقل چند وجهي 

به انتقال كاال از كشوري به كشور ديگر حداقل با دو شيوه حمل ولي تحت قرارداد و 

  .مسئوليت واحد؛ حمل و نقل چندوجهي مي گويند

 ناميده مي شود كه راسا يا از طريق نماينده خود MTO1جهي متصدي حمل و نقل چهارو

  .ضمن انعقاد قرارداد حمل چندوجهي مسئوليت حمل را در تمام مسير برعهده دارد 

  كنوانسيون هاي حمل و نقل 

چون در اين فصل به برخي از كنوانسيون هاي حمل و نقل اشاره شده است جهت آشنايي 

  .ر اشاره مي شود بيش تر به ذكر آن ها بطور مختص

   CMR كنوانسيون – 1

                                                 
1 Mulimodal Transport Operator 

وم ممهور به مهر پرواز از طرف فرستنده كاال به بانك ارائه نسخه اصلي س
 جهت دريافت وجه كاال

 صدور اعالميه ورود كاال توسط شركت حمل كننده در مقصد

 ارائه نسخه چهارم امضاء شده از طرف گيرنده به شركت حمل 

 صدور حواله ترخيص كاال از گمرك توسط شركت حمل كننده 

و ترخيصيه و ساير اسناد به گمرك جهت ارائه نسخه چهارم راه نامه 
 ترخيص كاال
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اين كنوانسيون جهت تامين منافع و حقوق دست اندر كاران حمل و نقل جاده اي و 

يكنواخت كردن شرايط حاكم برقرار داد حمل و نقل بين المللي ايجاد شده است اين 

صرفا به منظور حمايت از شركت هاي حمل و نقل و پوشش مسئوليت هاي كنوانسيون 

در .  كنندگان در كشورها به وجود آمد و بتدريج كشورهاي ذينفع بدان ملحق شدند حمل

يكي از كشورهاي مبادي يا مقاصد حمل ، اين كنوانسيون پيش بيني شده كه چنانچه 

. مقررات در مورد كشور غيرعضو نيز حاكم و معتبر است . عضو كنوانسيون باشند 

حمل كاال و عمدتا جهت پوشش بيمه اي كنوانسيون سي ام آر ، ناظر بر مسئوليت 

  .مسئوليت شركت هاي حمل كننده ، در قبال خطر حمل ، تدوين شده است 

   CMRبرخي نكات مهم كنوانسيون 

چنانچه محموله در كاميون بارگيري و كاميون قمستي از مسير را به وسيله  -

اده از كشتي طي نمايد به طوري كه محموله از كاميون تخليه نشود مشمول استف

  .مزاياي اين كنوانسيون خواهد بود 

 .حمل اثاثيه منزل و محموالت پستي و حمل جنازه مشمول سي ام آر نمي شود  -

 صدور راه نامه سم ام آر، مكمل قرارداد حمل است  -

 راه نامه سي ام آر، از جمله اسناد غيرقابل انتقال مي باشد  -

 خواهد شد و با قبول مفاد آن، قرارداد حمل با تنظيم راه نامه سي ام آر، تاييد -

 .ساير شروط مغاير با كنوانسيون باطل است 

با صدور راه نامه سي ام آر هرگونه قرارداد حمل و نقل جاده اي تابع مقررات اين  -

كنوانسيون بوده و ساير شرايط مغاير كه احتماال مورد توافق صاحبان كاال و 

 .حمل كننده هم باشد باطل است 
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  TIR 1كنوانسيون  -2

اين كنوانسيون براي ايجاد تسهيالت در رابطه با تشريفات گمركي كاميون هاي حامل كاال 

كه در جاده هاي بين المللي تردد و از گمركات كشورهاي ثالث عبور مي كند تدوين و به 

مرحله اجرا درآمده است بدين ترتيب كه اين كاميون ها از انجام تشريفات گمركي در 

بوده و فقط به بازرسي اجمالي از وضيعت ظاهري و سالم بودن كشورهاي مسير معاف 

  .پلمپ ها اكتفا مي شود 

در اين كنوانسيون ضوابطي جهت كاميون هايي كه تحت شرايط تير كاال جابجا مي كنند 

موسسات حمل و . وضع شده است و استانداردهايي براي آن ها در نظر گرفته شده است 

 داشتن كاميون هاي مورد بحث اقدام بخريد دفترچه هايي به نقل بين المللي با در اختيار

صادر مي گردد اتاق هاي بازرگاني كشورها به IRU 2نام كارنه تر مي كنند كه توسط 

 مسئوليت حسن اجراي اين كنوانسيون را دارا مي باشند و در IRUنمايندگي از طرف 

  .د قبال گمرك كشورها بابت حقوق و عوارض گمركي ضامن مي باشن

 به 1349كشور ما در سال .  ميالدي تشكيل شده است 1959كنوانسيون هاي تير در سال 

 تغييراتي داده شد كه 1975در مقررات كنوانسيون، در سال . اين كنوانسيون ملحق گرديد 

 با تصويب مجلس شوراي اسالمي در ايران نيز مورد عمل 1363اين تغييرات در سال 

  .قرار گرفت 

   FIATAفياتا 

                                                 
1 Transport International the Road 
2 International Road United Nation 
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 67 ميالدي در شهر وين به وجود آمد و هم اكنون داراي 1926اين سازمان در سال 

اين سازمان براي .  كشور جهان مي باشد 122 عضو منفرد در 1600سنديكا و بيش از 

 به تصويب 1978 تدوين كرد كه در سال 1971اولين بار مقررات بارنامه فياتا را در سال 

 اصالحاتي در آن 1987 و 1982در سال هاي . يده است اتاق بازرگاني بين المللي رس

سازمان فياتا به . صورت گرفت كه مورد تاييد اتاق بازرگاني بين المللي قرار گرفته است 

 FBLبه غير از بارنامه حمل مركب فياتا عنوان عامل حمل و نقل مركب اسناد ديگري 

  :صادر نموده كه به شرح زير است 

اين گواهي به عامل حمل و نقل امكان مي دهد كه سند FCR 1گواهي رسيد فياتا  -

مخصوص را به عنوان اعالميه رسمي كه به موجب آن مسئوليت كاال را به عهده 

پس از تسليم گواهي رسيد فياتا به . مي گيرد براي فرستنده كاال صادر نمايد 

 به خريدار فروشنده به هيچ وجه حق واگذاري كاالي تحويل شده به كارگزار را

  .ديگري ندارد 

كارگزار با صدور اين سند تاييد مي كند كه مسئوليت FCT 2گواهي حمل فياتا  -

ارسال و تحويل محموله مشخصي را براساس دستورات دريافتي از فرستنده كاال 

به عهده گرفته متعهد مي گردد كه كاال را در مقصد توسط نماينده منتخب خود 

 .تحويل نمايد 

سندي است جهت استفاده عمليات انبارداري كارگزار و FWR 3 رسيد انبار فياتا -

 .عمدتا براي استفاده در داخل كشور بكار مي رود 

                                                 
1 FCR:  Forwarders Certificate of Receipt 
2 FCT :   Forwarders Certificate of Receipt 
 
3 FWR : FIATA Warehouse Receipt 
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   COTIF كنوانسيون كوتيف – 3

مربوط به حمل و نقل بين المللي با راه آهن است كه به منظور استقرار مقررات حقوقي 

  . راه آهن به وجود آمده است يكنواخت مربوط به حمل مسافر و بار همراه وي و كاال با

 ميالدي، مقررات كنوانسيون كوتيف را به مرحله 1985دولت ايران از تاريخ اول اكتبر 

  .اجرا درآورده است 

مقاوله نامه كوتيف اجراي مقررات يكنواخت در حمل كاال به وسيله راه آهن را الزامي 

  :دانسته است 

   RU/CIVمقررات يكنواخت حمل مسافر و بار همراه  -1

  RU/CIMمقررات يكنواخت حمل كاال  -2

برمبناي كنوانسيون مقررات يكنواخت حمل كاال راه آهن ملزم است با رعايت شرايط اين 

  :كنوانسيون كليه كاال را با واگن دربست حمل نمايد به شرطي كه 

  .فرستنده مقررات يكنواخت، مقررات تكميلي و مقررات تعرفه اي را رعايت كند  -1

 .ل باتوجه به پرسنل و وسايل معمولي حمل و نقل فراهم باشد امكانات حم -2

حمل و نقل به علت پيش آمدهايي كه اجتناب از وقوع آن ها مربوط به راه آهن  -3

 .نيست متوقف نشود 

راه آهن موظف نيست كااليي كه بارگيري تخليه يا واگن به واگن نمودن آن نياز  -4

مگر آن كه ايستگاه هاي  . به بكار بردن وسايل مخصوصي است قبول نمايد

 .مربوطه اين وسايل را در اختيار داشته باشند 

  مسئوليت حمل كننده در قبال خسارت وارده به كاال 
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  فقدان و تاخير در تحويل 

مقررات حاكم بارنامه از جمله مهمترين شروط مندرج در ظهر بارنامه است كه معموال در 

ن كه از چه مقرراتي در ظهر بارنامه برحسب آ. قسمت هاي اول آن ذكر مي گردد 

نامبرده شود مسئوليت حمل كننده در صورت خسارت ديدن كاال فقدان و تاخير در 

  .ذيال به تحليلي از اين زاويه در انواع مقررات مي پردازيم . تحويل متفاوت خواهد بود 

  قانون دريائي ايران 

 ليره استرلينگ 100دان كاال حداكثر مسئوليت حمل كننده در صورت بروز خسارت يا فق

مگر اين كه نوع و ارزش بار توسط فرستنده اظهار . براي هر بسته يا واحد كاال مي باشد 

بديهي است كه بارنامه حاوي ارزش كاال نرخ كرايه گرانتري . و در بارنامه قيد شده باشد 

احد كاال چيست، معموال حمل كننده در ظهر بارنامه قيد خواهد كرد كه منظور از و. دارد 

باشد در صورت ) مانند گندم ( چون هنگامي كه بار به صورت بدون بسته بندي يا فله 

فقدان يا خسارت كاال ممكن است اين اشكال پيش آيد كه منظور از واحد كاال تن است يا 

  .كيلوگرم 

قانون دريائي ايران براي تاخير در تحويل مسئوليتي براي حمل كننده قائل نشده 

   .است

  )الهه ( مقررات هيگ 

به عبارت ديگر قانون دريائي ايران . عينا مشابه مقررات و مفاد قانوني دريائي ايران است 

 بروكسل 1924 اوت 25 نشات گرفته از مقررات هيگ مورخ 1343مصوب نهم بهمن ماه 

  .است 
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  مقررات هيگ ويزبي 

 ميلي 65/5 طال برابر است با هر فرانك(  هزار فرانك طال 10حداكثر مسئوليت حمل كننده 

 فرانك طال براي 30به ازاء هر بسته يا واحد كاال يا ) گرم طال با عيار نهصد هزارم 

مبالغ پرداخت . مي باشد ) هركدام كه بيش تر باشد ( هركيلوگرم وزن ناخالص بار 

يا غرامت براساس ارزش كاال و طبق قرارداد حمل در زمان و مكان تخليه كاال از كشتي 

ارزش محموالت . زماني كه قرار بوده است محموات تخليه شوند محاسبه خواهد شد 

ارزش . طبق قيمت مبادله كاال بوده است محموالت تخليه شوند محاسبه خواهد شد

چين قميتي وجود نداشته باشد براساس نرخ محموالت طبق قيمت مبادله كاال و چنانچه 

 شده وجود نداشته باشد با مراجعه به ارزش عادي جاري بازار و چنان چه هر دو نوع ياد

حمل كننده براساس اين . كاالي مشابه كه درايا همان كيفيت و نوع باشد تعيين خواهد شد 

  .مقررات مسئوليتي در برابر تاخير در تحويل ندارد 

  مقررات هامبورگ 

 5/2يگر يا  واحد محاسبه به ازاء هر بسته يا واحد د836حمل كننده مسئوليت حداكثر 

واحد محاسبه براي هر كيلوگرم يا وزن خالص كاالي خسارت ديده يا مفقود شده از هر 

واحد محاسبه براي كشورهايي كه عضو . كداك كه بيشتر باشد محاسبه مي گردد 

 مي باشد كه در SDRصندوق بين المللي پول باشند همان حق برداشت مخصوص يا 

براي كشورهايي كه عضو .  دالر است 43/1 حدودا برابر با SDRحال حاضر هر 

 واحد پولي آن 12500صندوق بين المللي پول نيستند هر واحد محاسبه برابر است با 

 ميلي 5/65هرواحد پولي معادل (  واحد پولي 5/37كشور براي هر بسته يا واحد كاال يا 

.  مي باشد براي هر كيلوگرم وزن خالص كاال) گرم طال با عيار نهصدهزارم مي باشد 
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 برابر 5/2مطابق مفاد اين مقررات حمل كننده در قبال تاخير در تحويل مسئول است و تا 

  .كرايه حمل كاالي تاخير شده را بايد بپردازد 

   در حمل جاده اي CMRمقررات 

 براي SDR 32/8مطابق مفاد مندرج در ظهر راه نامه فوق حداكثر مسئوليت حمل كننده 

الص بار مي باشد مگر آن كه راه نامه حاوي قيمت يا ارزش كاال هر كيلوگرم وزن ناخ

بوده باشد كه در اين صورت حمل كننده در مقابل ارزش ياد شده مسئول است و امكان 

در اين روش حمل كننده در قبال تاخير در تحويل در . محدوديت مسئوليت را ندارد 

 .مل تجاوز نخواهد كرد صورت ثبوت امر مسئول است ولي مسئوليت او از هزينه ح

 

 

  

   در حمل با راه آهن RU/CIMمقررات 

براساس مفاد اين مقررات در راه نامه هاي صادره توسط راه آهن در حمل و نقل       

بين المللي كاال حداكثر مسئوليت راه آهن در صورت از بين رفتن كاال عبارتست از ارزش 

ن كاال راه آهن به ازاء هر كيلوگرم وزن در صورت فقدا. كاال به عالوه كرايه حمل آن 

.  به عالوه كرايه حمل و ساير هزينه هاي مربوطه مسئوليت دارد SDR 17ناخالص 

چنانچه آسيب ديدگي پيش آيد راه آهن به اندازه ارزش كاالي آسيب ديده به نسبت ارزش 

  .كل كاال مسئول است 
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ن تا سه برابر كرايه حمل است در صورت تحقق تاخير در تحويل كاال، مسئوليت راه آه

الزم به تذكر است كه طبق اصالحيه اي كه . مشروط بر اين كه از ارزش كاال تجاوز نكند 

  .در حال ابالغ است اين ميزان از مسئوليت ، تغيير كرده و در حال افزايش مي باشد 

  مقررات ورشو و پروتكل هاي مربوطه به آن در حمل و نقل هوائي كاال 

قررات فوق شركت هواپيمائي ، در قبال صدور راه نامه هوائي و درج ارزش براساس م

 فرانك طال به ازاء 250كاال در آن به اندازه ارزش كاال مسئول است در غيراين صورت 

 درصد مبلغ خسارت 10هر كيلوگرم مسئوليت دارد كه در بعضي از موارد كرايه حمل و 

وائي در صورت تاخير در تحويل مسئول است حمل كننده ه. نيز به آن افزوده مي شود 

بعيد نيست دليل آن تاحدي . ولي ميزان آن مشخص نشده و بايد دعوي الزم طرح گردد 

 .نامانوس بودن تاخير در تحويل كاال در روش حمل هوائي بوده باشد 

 

 

  

  مقررات متحدالشكل فياتا در حمل مركب كاال 

فورواردر به اندازه ارزش كاال در زمان و مكان حمل كننده و بهتر بگوئيم در اين وضيعت 

تحويل كه طبق قيمت جاري يا بورس كاال تعيين مي شود مسئول است در صورت عدم 

 به ازاء SDR 2 فرانك طال يا حدود 30درج ارزش كاال در بارنامه ، مسئوليت فوروار در 

ر صورت تحقق د. هر كيلوگرم وزن ناخالص محموله مفقوده يا خسارت ديده مي باشد 

تاخير در تحويل ، فورواردر دو برابر كرايه حمل يا پرداخت ارزش كاال طبق بند هشتم 

  .را مسئول است ) هركدام كه كمتر باشد ( ظهر بارنامه 
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   UNCTAD / ICCمقررات حمل مركب 

 ميالدي اجراء 1991كه از يازدهم ژوئن  UNCTAD / ICC مقررات 6براساس ماده 

 براي هر بسته يا SDR 67/666ليت متصدي حمل در هيچ حالتي از مسئوگرديده است 

SDR 2 كاالي از بين رفته يا ) هركدام كه بيش تر باشد ( براي هر كيلوگرم وزن ناخالص

مگر در مواردي كه فرستنده ، ماهيت و ارزش كاال را . صدمه ديده تجاوز نخواهد كرد 

اگر متصدي . سند حمل درج شده باشد قبل از تحويل به متصدي حمل اعالم و مراتب در 

حمل طبق قرارداد حمل با مسئوليت خسارات ناشي از تاخير در تحويل را نيز عهده دار 

  .باشد مسئوليت او محدود است به مقداري كه از كرايه حمل تجاوز كند 
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  بازرسي

 )INSPECTION(   

وز اهميت بيش تري مي يابد و بازرسي كاال در مبادرت تجاري بين المللي روز به ر

در حال حاضر . سازمان هاي متعددي در سطح جهاني براي آن به وجود آمده است 

موسسات بازرسي و در زمينه هاي تخصصي مختلفي به تجار و شركت هاي تجاري 

  .خدمات بازرسي ارائه مي دهند 

ت بر توليد يا كه به نمايندگي از جانب خريدار مسئوليت نظار» بازرس مستقل « وجود 

تحويل يا ساير موارد مورد نياز خريدار را برعهده مي گيرد عمدتا به خاطر تضمين 

كه در معامالت . صحت معامله و پيش گيري از تقلب ها و كالهبرداري هاي احتمالي است 

طبيعي است كه هرگونه تغييري در آناليز مواد اوليه ، كيفيت . بين المللي امكان وقوع دارد 

 بكار گرفته شده تكنيك ساخت آن كميت، نحوه بسته بندي ، نوع و شيوه حمل      مواد

معامالت تجاري در گذشته بدليل . مي تواند زيان قابل توجهي را به خريدار وارد نمايد 

عدم تنوع كاال فقدان پيچيدگي فني زياد ، حجم ناچيز معامالت و مهم تر از همه حضور 

ويل و تحول كاال كمتر در معرض مشكالت و تقلبات بوده خريدار و فروشنده هنگام تح

در حالي كه در مبادالت تجاري امروز ، كه غالبا از طريق گشايش اعتبارات اسنادي . است 

)L/C (  در بانك ها صورت مي گيرد ، فروشنده كاال را به شركت حمل تحويل مي دهد و

وجه معامله را از بانك كارگزار خود مورد نياز خريدار با ارائه اسناد حمل و ساير اسناد 

دريافت مي كند و بانك مسئوليت ديگري در قبال وضيعت كاال يا انطباق آن با سفارش 

شركت حمل نيز تنها اكتفاء كميت و كيفيت ظاهري كاال طبق اظهار فرستنده . خريدار ندارد 

آن كه مسئوليت بدون . مي كند و بعد از حمل آن را به خريدار در مقصد تحويل مي دهد 
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در واقع اين مبادله از نظر خريدار با . ديگري در قبال نوع كاال يا كيفيت آن داشته باشد 

چشمان بسته صورت مي گيرد ، زيرا چه بسا خريدار امكان حضور در محل ساخت كاال 

يا نظارت بر كيفيت و حتي نظارت بر نوع كاال را ندارد و در صورت حضور نيز فاقد ابزار 

به همين خاطر . ايل الزم جهت اندازه گجيري هاي ماهوي و كيفيتي مي باشد و وس

حضور بازرسان مستقل كه بتوانند اين وظايف را به عهده گرفته و اطمينان نسبي خريدار 

  .را به صحت معامله جلب نمايند ضروري مي نمايد 

  تعاريف و نشانه ها 

  SD ( Supplier s Declaration( اظهارنامه عرضه كننده  -1

سندي است كه فروشنده يا عرضه كننده به موجب آن رسما گواهي مي كند كه كاال با 

  .استاندارد يا الزامات اساسي آن انطباق دارد 

  MD(  Declaration Manufacturer s(  اظهارنامه توليد كننده -2

تاندرد سندي است كه توليد كننده كاال به موجب آن رسما تاييد مي كند كه كاال با اس

  .مربوطه يا الزامات اساسي آن انطباق دارد 

   VOC ( Verification Of Conformity( تاييديه انطباق  -3

سندي است كه براساس آن يكي از شركت هاي بازرسي يا مسئول كنترل كيفيت واحد 

  .توليدي و يا مديرعامل واحد توليدي اظهارنامه عرضه كننده كاال را تاييد مي كند 

  

 COC ( Certificate Of Conformity(  نامه انطباق  گواهي-4
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اين سند نشانگر آن است كه كاالي . سندي است كه موسسه استاندارد صادر مي كنند 

  .وارده با استاندارد مربوطه يا الزامات اساسي آن انطباق دارد 

   گواهي نامه بازرسي– 5

 Certificate Of Inspection / Surveillance Certificate   
سندي است كه نشان دهنده انطباق كاال با سفارش با انجام ارزيابي و بازديد و قضاوت و 

  .همچنين ارزيابي برگه نتايج آزمون مي باشد 

   Test Report برگه نتايج آزمون – 6

سندي است كه نتايج آزمون يك كاال را برطبق استاندارد مربوط يا الزامات اساسي نشان 

  .مي دهد 

   SFR ( Statement For Registration( نامه ثبت كاال  گواهي – 7

سندي است كه نشان دهنده ثبت يك كاال در موسسه استاندارد است اين روش به منظور 

تسريع در ترخيص كاالي وارد كنندگاني كه به طور مستمر كااليي را وارد كشور مي كنند 

  .بكار مي رود 

   PSI ( Pre Shipment INSPECTION(  بازرسي قبل از حمل – 8

  .رويه اي است كه در آن بازرسي كاال قبل از حمل بين المللي صورت مي گيرد 

   CRF ( Clearing Report Of Finning(  گواهي تاييد قيمت – 9

واردكنندگاني . اين سند به معني تاييد قيمت كاال توسط يك شركت بازرسي معتبر است 

مرك ارائه كنند، از بررس قيمت كاال هنگام ترخيص كه براي كاالي خود اين گواهي را به گ

  .كاال معاف هستند 

   )QQPC(  گواهي كيفيت و كميت و بسته بندي – 10
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Quantity, Quality & Packing Certificate   
اين سند گواهي بازرسي صادره توسط يك شركت بازرسي است كه كيفيت ، كميت و 

  .بسته بندي كاال را گواهي مي كند 

  

  انداردهاي مورد قبول موسسه استاندارداست

  و تحقيقات صنعتي ايران

   استانداردهاي ملي ايران كاال-1

   )EN(  استانداردهاي كشورهاي اروپايي -2

   BSEN, DINEN. . . با هرنوع پيشوند مانند 

  يا استانداردهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

   استانداردهاي بين المللي كاال – 3

ISO, EC, ITU, CODEX   
   استانداردهاي كشورهاي امريكاي شمالي – 4

ANSI, ASME, ASTM, UL, API, AGI   
   )JIS(استانداردهاي كشور ژاپن -5

  بازرسي در ايران 

در كشور ما عليرغم آن كه موضوع بازرسي در قبل از انقالب نيز وجود داشته است اما 

كالهبرداري هاي تجاري بين المللي اهميت آن بعد از انقالب شناخته شد و بدليل افزايش 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران انتخاب شركت بازرسي را براي معامالت بيش از 

  . دالر الزامي و اجباري نمود 200000
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در اجباري شدن امر بازرسي ورود بسياري از كاالهاي مغاير با سفارشات عامل اصلي 

ف نرخ ارز در سيستم بانكي و بازار آزاد اوليه خريداران به كشور بود كه بدليل اختال

تفاوت قيمت قيمت ناشي از اختالف در كيفيت يا نوع كاال به زيان سرمايه هاي ملي كشور 

 بانك مركزي ايران با 1363به همين خاطر در سال . و مصرف كننده به يغما مي رفت 

رود كليه  موسسه و سازمان بازرسي بين المللي و16صدور بخشنامه اي ضمن معرفي 

تعداد اين . كاالهاي وارداتي را موكول به انجام بازرسي توسط اين موسسات كرد 

 شركت بازرسي ايراني و خارجي 30موسسات بتدريج افزايش يافت و هم اكنون بيش از 

  .در كشور به ثبت رسيده است 

 به موجب قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد موسسه 1371در سال 

دارد و تحقيقات صنعتي ايران به صورت رسمي متولي موضوع بازرسي در كشور استان

 اين قانون مسئوليت نظارت بر موسسات بازرسي 5شناخته شد و طبق تبصره ذيل ماده 

  .موسسه ياد شده واگذار شده است 

  IFIA( 1( اتحاديه بين المللي موسسات بازرسي 

ين المللي و شناخته نبودن حدود و ثغور به دليل سكوت قوانين تجاري در امر بازرسي ب

اقدامات و مسئوليت هاي شركت هاي بازرسي كه باعث نابساماني و سردرگمي در اين 

زمينه مي گرديد اخيرا موسسات بازرسي بين المللي اقدام به تشكيل اتحاديه اي موسوم 

ن اتحاديه  نمودند تا در قالب ايIFIAيا » اتحاديه بين المللي موسسات بازرسي « به 

قوانين و آئين نامه ها و مقررات مدوني را جهت امر بازرسي و محدوده وظايف و 

                                                 
1 INTERNATIONAL FEDERATION OF INSPECTION AGENCIES 
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اتحاديه مزبور باتوجه به سابقه تاسيس . اختيارات و مسئوليت هاي آن ها تنظيم نمايند 

  .بسيار كم خود دستور العمل هايي را نيز تدوين نموده يا در دست تهيه دارد 

   SURVEILLANCE) و كيفيت بازرسي كميت ( سورويانس 

سورويانس عبارت از مجموعه عملياتي از قبيل بازرسي ، بررسي ، نمونه برداري ،          

اندازه گيري ، آزمايش يا نظاير آن است كه توسط بازرس مستقل ، به منظور تعيين 

ايج كيفيت، كميت يا ساير ويژگي هاي كاال ، تاسيسات يا خدمات مورد معامله و تطبيق نت

  .حاصله با مشخصات و شرايط مندرج در قرارداد خريد ، صورت مي گيرد 

  )سورويانس ( اهداف بازرسي كميت و كيفيت 

  :اهدافي را كه در سورويانس مي توان در نظر داشت عبارتست از 

  بررسي قابليت و صالحيت سيستم كيفيت فروشنده  -1

 بازرسي به منظور انطباق كيفيت كاال با سفارش -2

  به منظور تائيد كيمت كاال با مقدار سفارشبازرسي -3

 )نو يا مستعمل بودن آن ( بازرسي به منظور انطباق سال ساخت كاال  -4

 تائيد محل ساخت يا كشور توليد كننده  -5

 تائيد مناسب بودن بسته بندي كاال -6

 تائيد مناسب بودن وسيله حمل  -7
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  مراحل اجرايي بازرسي

. دار ، نسبت به افتتاح اعتبار در بانك اقدم مي نمايد پس از انعقاد قرارداد معامله ، خري

فروشنده نيز به . كارگزار بانك موضوع گشايش اعتبار را به فروشنده ابالغ مي كند 

  .موسسه بازرسي تعيين شده مراتب را اطالع مي دهد 

اگر كاال توليد پيچيده اي نداشته باشد در اين صورت برنامه بازرسي نيز متناسب با آن 

در صورتي كه كاال توليد پيچيده اي داشته باشد، نياز به برنامه ريزي . نظيم مي گردد ت

معيني از طرف بازرسي دارد و لذا فروشنده و بازرس ، مراحل و زمان هاي مختلف 

در اين حالت بازرسي ها . بازرسي را براساس حدود بازرسي تعيين و مشخص مي كنند 

در حين ) ارت بر ساخت يا نظارت عمومي و ظاهري كاال اعم از نظ( در مقاطع تعيين شده 

  .كار انجام مي شود 

پس از انجام بازرسي ، دو حالت ممكن است پيش آيد، حالت اول كاال با قرارداد انطباق 

. دارد در اين صورت بازرس گواهينامه بازرسي را صادر و به فروشنده تحويل مي دهد 

 همراه اسناد الزم ديگر به بانك وجه معامله را دريافت فروشنده با ارائه اين گواهينامه به

حالت دوم ، زماني است كه كاال با شرايط قرارداد انطباق ندارد در آن صورت . مي كند 

چنان چه فروشنده درصدد تعويض . مراتب عدم انطباق به فروشنده اطالع داده مي شود 

م بازرسي تنظيم مي شود كه پس يا تصحيح مغايرت ها برآيد ، برنامه مجددي براي انجا

  .از پايان كار و انطباق كاال با شرايط مورد توافق ، گواهي بازرسي صادر مي گردد 

در صورتي كه فروشنده قادر به تعويض يا تصحيح كاال نباشد ، در اين حالت بازرس از 

معموال بازرس طي گزارشي ، موضوع عدم . صدور گواهي نامه خودداري مي نمايد 

kingkar20@yahoo.com
www.takbook.com



 97

اق كاال و عدم صدور گواهينامه را به فروشنده اطالع مي دهد و اگر با خريدار نيز در انطب

  .ارتباط مستقيم باشد مراتب را به خريدار نيز ابالغ مي كند 

در چنين وضيعتي ، اگر خريدار با مذاكراتي كه با فروشنده به عمل مي آورد، كاال را با 

 از طريق بانك خود L/Cه صدور اصالحيه مشخصات جديد قبول نمايد، مي تواند نسبت ب

در غيراينصورت قرارداد باطل شده . اقدام نمايد ) با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه ( 

  .تلقي مي شود 

  شرايط بازرس 

اين عوامل عمدتا . مي تواند مورد نظر باشد عوامل مختلفي براي تعيين موسسه بازرسي 

.  تخصصي موسسات بازرسي مي باشدناظر بر شخصيت و وضيعت حقوقي و فني و

  :برخي از مهمترين آن ها به شرح زير است 

  صالحيت فني و تخصصي

اولين موردي كه از نظر استاندارد بسيار اهميت دارد صالحيت فني و تخصصي بازرس 

بايد به اين نكته توجه داشت كه برخي از موسسات بازرسي در رشته هاي خاصي . است 

گرچه ممكن است در بروشورهاي خود به انجام .  دارا هستند تبحر و تخصص الزم را

  .همه نوع بازرسي نيز اشاره كنند 

با عنايت به گستردگي طيف بازرسي كيمت و كيفيت كه ممكن است انجام بازرسي هاي 

متفاوتي را در هر زمان و در هر نقطه عالم ضروري كند الزم است كه موسسه بازرسي 

  . گسترده اي در كليه نقاط جهان باشد داراي شبكه فني و تخصصي
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  رازداري 

طبيعي . رازداري يكي ديگر از مواردي است كه موسسه بازرسي ملزم به رعايت آن است 

است كه مسئله محرمانه بودن اطالعات و به عبارتي درز نكردن اطالعات خريد يا فروش 

  .به غير، در مبادالت و معامالت بسيار اساسي است 

  جامعيت 

زرس بايد كليه موارد خواسته شده را با لحاظ تمامي جوانب آن به طور جامع مدنظر با

در بازرسي خود دقت نظر داشته و به تمام مسائل و نتايج توجه كامل مبذول . قرار دهد 

  .نمايد 

  گزارش دقيق 

بازرس بايد درگزارش خود به صورت روشن و دقيق مطالب و نتايج بازرسي ها و 

ام شده را بياورد و نظرات خود را به صراحت ابراز نموده و از كلي بررسي هاي انج

  .گويي و ارائه گزارشات مبهم اجتناب ورزد 

  استقالل كامل 

درست است كه بازرس . بازرس نبايد هيچ گونه وابستگي به طرفين معامله داشته باشد 

ما اگر به ناحق به عمل به خاطر حفظ منافع خريدار، در جريان معامله دخالت مي كند، ادر 

نفع او گزارش خود را تنظيم و ابالغ نمايد، سيستم گشايش اعتبار، مورد سوال و اشكال 

چنان چه در . قرار خواهد گرفت و اساس و بنيان اعتبارات اسنادي متزلزل خواهد شد 

ن جهت منافع فروشنده نيز اقدام نمايد، حقوق خريدار پايمال مي گردد و باالتر از آن ، امكا

  .ضرر و زيان به منافع خزانه ملي كشورها وجود خواهد داشت 
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  ارتباط سريع با بازرس 

خريدار اگر نتواند با موسسه اي كه انتخاب مي كند به طور سريع تماس برقرار نمايد 

بازرس نمي تواند وظايف خود را به نحو الزم انجام دهد و در نهايت منافع خريدار را 

شت كه حتي بدون وجود بازرس مستقل نيز امكان و انجام صحيح بايد توجه دا. حفظ كند 

وجود موسسات .  درصد معامالت قابل پيش بيني است 80 الي 70و درست معامله در 

 درصد معامالت است، لذا 30 تا 20بازرس ، در واقع به خاطر احتمال وقوع مشكالت براي 

 عكس العمل نشان داده و اقدام در اين گونه موارد است كه بازرس بايد بتواند به سرعت

  .نمايد 

  كاركنان صالح 

يكي از موارد بسيار مهم در موسسات بازرسي، استفاده آنان از كاركنان صالح و 

  .شايسته است كه ضريب اعتماد و اطمينان مراجعين را افزايش مي دهد 

  چه اشخاصي از گواهي بازرسي منتفع مي شوند ؟

 المللي ، اشخاص حقيقي يا حقوقي متعددي در مراحل در انجام يك معامله تجاري بين

طرف هايي كه از صدور گواهي بازرسي براي انجام كار خود . مختلف دخالت دارند 

  .استفاده مي كنند يا از آن منتفع مي شوند را مي توان به ترتيب زير نام برد 

  خريدار 

 انطباق كاالي مورد مهم ترين اين اشخاص خريدار است كه از طريق گواهي بازرسي از

صورت بروز خسارت        سفارش خود با كاالي حمل شده اطمينان حاصل مي كند يا در 

  .مي تواند در گرفتن غرامت از شركت هاي بيمه به عنوان مدرك مثبت استفاده نمايد 
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  فروشنده 

 فروشنده با در دست داشتن گواهي در واقع رسما مي تواند مدعي گردد كه كاالي وي در

عالوه بر آن با تسليم آن به بانك . زمان تحويل با شرائط قرارداد منطبق بوده است 

  .وضيعت دريافت وجه معامله را به نفع خود تسهيل مي كند 

  شركت بيمه 

شركت بيمه با در دست داشتند . از ديگر استفاده كنندگان گواهي بازرسي بيمه است 

ه كاال قبل از شروع حمل، شرائط و گواهينامه بازرسي اطمينان خاطر مي يابد ك

مشخصات قرارداد را داشته لذا تا حدودي از كالهبرداري هايي كه معموال از شركت هاي 

  .بيمه مي شود جلوگيري مي گردد 

  بانك بازكننده اعتبار 

به تعبيري مي توان موسسه بازرسي را بازوي فني بانك محسوب نمود ، زيرا به دليل 

ي و فقدان تخصص هاي الزم براي بانك مقدور نيست كه مطابقت عدم وجود امكانات فن

لذا گواهينامه بازرسي به بانك بازكننده . كاال را از جهت فني با شرايط قرارداد تائيد نمايد 

  .اعتبار در زمينه تائيد شرايط معامله اطمينان الزمه را مي دهد 

  شركت حمل 

ا مي دهد كه كاال در زماني كه به او گواهينامه بازرسي به شركت حمل اين اطمينان ر

اين . تحويل شده است ، با مشخصات و خصوصيات مورد ادعاي فروشنده مطابقت دارد 

موضوع در مورد حمل كاالهاي خطرناك و نيز هنگام وقوع خسارت همگاني، حائز اهميت 

  .است 
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  گمرك 

امه بازرسي به عنوان گمركات نيز در تطبيق كاال با اسناد و تعرفه مي توانند از گواهين

  .قرينه اي مثبت استفاده كرده و آن را مورد استناد قرار دهند 

  موسسات استاندارد 

در بسياري از كشورها براي ورود يا صدور كاال شرايط استاندارد در نظر گرفته شده 

گواهينامه . است ، كه در صورت فقدان آن شرائط، كاال قابل صدور يا ورود نمي باشد 

به عنوان گواهي كنترل كيفيت كاال ، مورد استفاده موسسات استاندارد  مي تواند بازرسي

  .قرار گيرد 

  كارمزد بازرسي 

در اينكوترمز نيز صريحا . پرداخت كارمزد موسسه بازرسي قاعدتا به عهده خريدار است 

  .به اين موضوع اشاره شده و چنين آمده است 

  

  

  

  

كه فروشنده براساس قوانين كشور خود موظف به به موجب اين تعريف به جز مواردي 

مانند كشور خودمان در مورد برخي از كاالها كه ( انجام بازرسي قبل از صدور باشد 

  .پرداخت هزينه بازرسي به عهده خريدار است ) مشمول استاندارد اجباري مي باشد 

  

خريدار موظف است هزينه بازرسي قبل از حمل را به جز در مواردي كه از « 
  .سوي مقامات كشور محل صدور كاال، اجباري اعالم شده است ، بپردازد 

 »مگر آن كه ترتيب ديگري توافق شده باشد 
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  عدم تطابق كاال با سفارش

ين ها از جمله انتخاب بازرس مستقل و كليه تمهيدات و پيش بدر صورتي كه عليرغم 

صدور گواهينامه بازرسي از جانب وي وقتي كاال به مقصد رسيد معلوم شود كه كاال با 

  چه بايد كرد ؟. شرائط قرارداد خريد مطابقت ندارد يا داراي اشكاالت خاصي است 

  :در اين حالت ، خريدار بايد با دقت اقدامات زير را انجام دهد 

 گمرك ترخيص نكند و از هرگونه تغيير و تحول و جابجائي و انتقال آن كاال را از -1

  .خودداري نمايد 

روش و عملياتي كه طي آن ، وجود ايراد يا نقص يا اشكال يا عدم تطابق كاال  -2

 .معلوم شده است را بررسي نمايد 

مدارك و تعهدات فروشنده در رابطه با مشخصات كاال و همچنين مداركي كه  -3

الغ اين مشخصات به فروشنده مي باشد را جهت حصول اطمينان بيشتر نشانگر اب

 .مجددا بررسي نمايد 

بررسي شود كه اشكال پيش آمده آيا بر اثر اهمال فروشنده است يا احتماال بر اثر  -4

 .حمل ، تخليه، جابجائي ، بارگيري يا انبارداري نامناسب به وجود آمده است 

 فروشنده ، مراتب را فورا به وي اطالع در صورت حصول اطمينان از كوتاهي -5

داده ضمنا مسئوليت هاي او را نسبت به اجراي تعهدات خود يادآوري و 

درخواست نمايد كه موضوع سريعا توسط فروشنده بررسي و داليل به وجود 

 .آمدن آن را اعالم نمايد 
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ات موضوع عدم تطابق، به بازرس اعالم مي شود و درخواست شود تا او نيز عملي -6

بازرسي خود را بررسي كرده و در خصوص داليل به وجود آمدن اشكال و عدم 

 .تطابق كاال، اعالم نظر نمايد 

 .انجام بازرسي مجدد كاال را از فروشنده و بازرس درخواست نمايد  -7

در صورت عدم همكاري فروشنده و بازرس در مورد انجام بازرسي مجدد كاال،  -8

ل ديگري كه از حقوقي از اعتبار مناسبي نيز الزم است از موسسه بازرسي مستق

برخوردار باشد دعوت نمود تا از كاال بازرسي نموده گزارش مستدل و مصوري 

 .تهيه نمايد تا در مراحل بعدي بتوان باز آن براي اثبات ادعاي خود استفاده نمود 

در هر حال . پس از انجام اين بازرسي مي توان كاال را جابجا و مورد استفاده قرارداد 

در . توصيه مي شود كه حتما نمونه هايي از كاالهاي داراي اشكال و ايراد نگهداري شود 

  .صورت امكان بهتر است نمونه ها توسط بازرس مستقل مهر و موم شوند 

بطور مستقيم يا از طريق مشاور متخصص در دعاوي بازرگاني با فروشنده و  -9

  .ت مذاكره و مكاتبه شود بازرس جهت حل و فصل مسئله و تامين غرام

در صورت عدم همكاري فروشنده و بازرس و عدم پذيرش مسئوليت جبران -10

خسارت ، مراتب بايد به بانك مركزي و موسسه استاندارد جهت اقدمات الزم اعالم 

  .شود و موازي با آن از طريق طرح موضوع در مراجع صالحه مراتب پيگيري گردد 

  مقطع بازرسي 

  ه محل و در چه زماني بايد به عمل آيد ؟بازرسي در چ

اگر معامله . اصوال مقطع بازرسي، ارتباط مستقيم با شرايط معامله و تحويل كاال دارد 

مقطع بازرسي بايد در مقطع انتقال . براساس يكي از شرايط اينكوترمز انجامن شده باشد 
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 انتقال مسئوليت CFR  ياFOBمثال در شرايط . ( مسئوليت از فروشنده به خريدار باشد 

  )تحويل كاال به شركت حمل و عبور آن از نرده كشتي است 

ممكن است بازرسي كاال از زمان توليد شروع شده و در نهايت در انبار فروشنده و هنگام 

بسته بندي كاال بازرسي شود و همه نتايج هم با شرايط قرارداد مطابقت داشته باشد و 

اگر در اين مرحله كه كاال هنوز در يد فروشنده است ، بازرس . كاال نيز آماده حمل باشد 

عمليات خود را خاتمه داده و گواهينامه را صادر نمايد، امكان دارد فروشنده كاال را پس 

از صدور گواهينامه تعويض يا دستكاري نمايد، در نتيجه احتمال سوء استفاده فروشنده 

 بازرسي و صدور گواهينامه را ت زمان هنوز باقي است، لذا الزم است بازرس عمليات

بارگيري صدور بارنامه توسط موسسه حمل و نقل ادامه داده و حتما گواهي خود را بعد 

  .يا همزمان با صدور بارنامه صادر نمايد 
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  گمرك

 )CUSTOMS(   

  

له كاال  آمده است ، كه معني آن تجارت و مبادCommerciumواژه گمرك از ريشه التين 

 به معني حقوق متعلق به Commrexاين كلمه خود نيز مشتق ا ز ريشه يوناني . مي باشد 

 Douane و در زبان فرانسه Customsواژه گمرك در زبان انگليسي . كاال مي باشد 

  .ناميده مي شود 

در ايران از زمان هاي دور تشكيالت دولتي در مرزهاي كشور براي بازرسي واردات و 

برخي مورخين از وجود چنين سازمان هايي در زمان  .  كاال وجود داشته است صادرات

» ديوان«در زمان ساسانيان نام اين تشكيالت گمركي . اشكانيان و ساسانيان خبر داده اند 

كلمه ديوان را بعدها اعراب براي اداراتي كه مسئوليت دريافت ماليت ها را . بوده است 

  .داشته انتخب كردند 

 كه در زبان فرانسه به معني گمرك به Douaneديوان از آن هم فراتر رفت و كلمه واژه 

  .كار مي رود در واقع مشتق و متخذ از همين واژه ديوان است 

امروزه گمرك به عنوان يك تشكيالت دولتي در همه كشورها، به منظور اجراء و تحقق 

ز گمرك با تشكيالت گسترده در كشور ما ني. سياست هاي بازرگاني دولت ها وجود دارد 

خود در مرزها و داخل كشور، مسئوليت اجراي قوانين و مقررات بازرگاني كشور را 

  .برعهده دارد

  :در اين فصل چهار بخض به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد 

   تعاريف و اصطالحات –بخش اول 
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   قانون امور گمركي –بخش دوم 

   تعرفه گمركي–بخش سوم 

   محاسبات گمركي– بخش چهارم

  تعاريف و اصطالحات 

   )CUSTOMS(گمرك 

گمرك تشكيالتي است دولتي كه عهده دار اجراي قوانين گمركي، وصول حقوق و عوارض 

  .ورودي و صدوري، انجام تشريفات واردات، ترانزيت و صادرات كاالها مي باشد 

   )CUSTOMS DUTIMES( حقوق گمركي 

 وضع شده و به اجناس هنگام ورود به قلمرو گمركي حقوقي است كه طبق تعرفه گمركي

  .يا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي گيرد 

   )IMPORT DUTIES AND TAXES( حقوق و عوارض ورودي 

عبارتست از حقوق گمركي ، عوارض ، حق الزحمه يا ساير هزينه هايي كه در مورد ورود 

   .1كاال وصول مي شود

   )EXPORT DUTIES AND TAXES( حقوق و عوارض صدوري 

                                                 
 حقوق ورودي عبارتست از مجموع حقوق پايه وسود 1381 اليحه قانوني تجميع عوارض مصوب بهمن 2 به موجب ماده  1

  بازرگاني

بارتست از مجموعه حقوق گمركي و عوارض تجميع شده كه به موجب مصوبه مجلس شوراي اسالمي براي كليه حقوق پايه ع

  .ارزش تعيين گرديده است % 4 معادل 1/1/1382كاالها از تاريخ 

 نرخ سود بازرگاني متفاوت و. سود بازرگاني وجوهي است كه گمرك بنا به تصويب هيئت دولت از واردات كاال اخذ مي كند 

  .بستگي به نوع كاال يا سياست هاي دولت دارد 
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عبارتست از حقوق گمركي ، عوارض ، حق الزحمه و ساير هزينه هايي كه در مورد 

  .صدور كاال وصول مي شود 

   )CUSTOMS TERRITORY( قلمرو گمركي 

  .يك كشور بطور كامل اجرا مي شود حوزه اي كه در آن مقررات گمركي 

   )CUSTOMS FORMALITIES( تشريفات گمركي 

ياتي كه بايد توسط اشخاص ذينفع و گمرك انجام گيرد تا قانون يا مقررات و كليه عمل

دستورالعمل هاي گمرك در ارتباط با كنترل اشخاص در مرزهاي گمركي، ترخيص لوازم 

و اثاثيه او، ترخيص كاالها و آن چه كه به عنوان صادرات يا واردات حمل يا ترانزيت     

  .مي گردد، اجراء گردد 

   )CUSTOMS TRANSIT( مركي ترانزيت گ

روش گمركي است كه براساس آن، كاالها تحت نظارت گمرك، از يك گمرك به گمرك 

  .ديگر حمل مي گردد 

   )CLEARANCE( ترخيص 

در . ترخيص به معني تسويه حساب با گمرك ، پس از انجام تشريفات قطعي گمركي است 

ر كليه يا قسمتي از تشريفات مقررات داخلي برخي كشورها، واژه ترخيص ناظر است ب

اخذ مجوزهاي الزم از سازمانها اعم از گمركي يا غيرگمركي مانند تشريفات بانك، ( اداري 

 .كه به موجب آن ها، اجازه خروج كاال از اماكن گمركي صادر مي گردد . . . ) و 

  

   )CUSTOMS DECLARATION( اظهارنامه گمركي 
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جع به اطالعات خاص مورد نياز گمرك به هر شكل كه عبارتست از هر اظهار يا اقدامي را

  .توسط گمرك توصيه شده يا مورد قبول واقع شود 

  :اظهار كاال در گمرك ممكن است به طرق زير انجام پذيرد 

  )مثال در مورد كاالهاي همراه مسافر ( اظهار شفاهي  -1

 استفاده از كانال هاي سبز و قرمز  -2

 اوراق و فرم هاي چاپي -3

 اپ شده يا پانچ شده كارت هاي چ -4

قانون امور گمركي ، منظور از اظهار را ذكر اوصاف و مشخصات كامل كاال در اظهارنامه 

به طوري كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات، . تسليمي به گمرك تعريف كرده است 

  )2 ماده –بند ه . ( كاالي اظهار شده از غير آن ، كامال متمايز گردد 

  1روز اظهار 

ظهار روزي است كه صاحب كاال باتوجه به اظهار خود وجوهي را كه به ترخيص روز ا

روز اظهار نيز جزء ايام توقف كاال . كاال تعلق مي گيرد ، به صندوق گمرك پرداخته باشد 

  )يعني انبارداري به اين روز تعلق مي گيرد ( در اماكن گمركي محسوب مي شود 

  

  ) CABOTAGE( كابوتاژ 

                                                 
روز اظهار روزي است كه .  عمل مي شودSAD در گمركاتي كه با سيستم رايانه اي و بر مبناي اظهارنامه   1

صاحب كاال يا نماينده قانوني وي پيش نويس اظهارنامه را به سايت رايانه گمرك تحويل داده و پرينت رايانه اي 

  .ه كوتاژ را دريافت و امضاء كرده است آن با درج شمار

 SAD : Single Administrative Document) سند واحد گمركي ( 
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ل كاال از يك نقطه به نقطه ديگر در يك كشور از راه دريا يا رودخانه هاي عبارتست از حم

كاالهائي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري، از يك نقطه به نقطه . مرزي 

ديگر كشور، با عبور از خاك كشور ديگر حمل مي شود نيز مشمول مقررات كابوتاژ    

  .مي گردد 

   )IMPORT( واردات و انواع آن 

بنابراين ورود كاال به مناطق آزاد گمركي يا . واردات يعني ورود كاال به قلمرو گمركي 

واردات بطور كلي تحت يكي . تجاري يا مناطق حراست شده مشمول اين عنوان نمي شود 

  :از عناوين زير قرار مي گيرد 

  واردات قطعي  -1

 ورود موقت  -2

 )اعاده به خارج ( كاالي مرجوعي  -3

 ترانزيت -4

 نزيت داخلي ترا -5

 ترانزيت خارجي  -6

   )EXPORT( صادرات 

صادرات قطعي عبارتست از كااليي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي ديگر از 

 .كشور به خارج فرستاده مي شود 

  

   )Temporary Export( صادرات موقت 
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كت صادرات موقت عبارتست از كاالهايي است كه به منظور تكميل يا تعمير يا براي شر

در نمايشگاه ها يا انجام پروژه هايي در كشورهاي ديگر از كشور خارج مي شود و پس 

  .از انجام موضوع بداخل اعاده مي گردد 

   RE – EXPORTصادرات مجدد 

عبارتست از صدور كاالهاي وارداتي ، به كشورهاي ديگر در صادرات مجدد ممكن است 

ته بندي يابد، يا عمليات تكميلي روي آن كاالي وارده به نوعي تغيير شكل يا تغيير بس

  .اجراء گردد 

  قانون امور گمركي 

 به تصويب رسيده و 1350 ماده مي باشد كه در خرداد 60قانون امور گمركي مشتمل بر 

هم اكنون با اصالحات جزئي كه در متن برخي مواد آن به عمل آمده در گمركات كشور 

  .ما اجراء مي گردد 

 ماده دارد كه در آن رويه هاي مختلف گمركي در 397اين قانون آئين نامه اجرائي 

خصوص واردات، صادرات، تشريفات گمركي، ارزيابي، ترخيص ، تخلفات، قاچاق گمركي، 

  .اختالفات گمركي و ساير مسائل مرتبط به مسائل گمركي تشريح گرديده است 

ارشات خارجي ضرور در اين بخش ، مهم ترين مواد قانون امور گمركي، كه مديران سف

 :تا بايد از آن ها آگاهي داشته باشند، با توضيحاتي بيان مي گردد 

 

 

  

  ) قانون 14 ماده 1تبصره : ( صاحب كاال در گمرك 
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صاحب كاال ازنظر گمرك در مورد كاالي بازرگاني، كسي است كه نسخ اصلي اسناد 

واله ترخيص نيز به نام خريد يا حمل به نام او صادر شده و از طرف بانك مهر شده و ح

او باشد يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از 

  .طرف مقام صالحيت دار، گواهي شده باشد 

 14 ماده 2تبصره ( چگونه مي توان كاال را به طور نسيه ترخيص نمود ؟ 

  )قانون 

ق به وزارتخانه ها و موسسات گمرك مي تواند با موافقت وزارت دارائي، كاالي متعل

دولتي و وابسته به دولت را با تعهد مسئوالن مالي سازمان مربوطه، با تعيين مهلت و 

به بخش هاي غيردولتي را با اخذ ضمانت بانكي و اضافه نمودن بهره به كاالي متعلق 

يش ميزاني كه هر سال از طرف وزارت دارائي اعالم مي شود و تعيين مهلتي كه حداكثر ب

  .از يكسال نباشد به صورت نسيه ترخيص قطعي كند 

  ) قانون 14ماده : ( نحوه وصول بدهي گمركي از طرف گمرك 

در صورتي كه اشخاص و سازمان ها اعم از دولتي يا غيردولتي اقدام به ترخيص به 

موقع كاالي خود نكنند يا نسبت به پرداخت بدهي هاي قبلي خود اقدام ننمايند يا ترتيب 

داخت آن را ندهند گمرك كاالهاي ترخيص قطعي نشده آن ها را بابت وثيقه پرداخت پر

كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كاالها تعلق مي گيرد يا بدهي هاي پرداخت نشده آنها 

بابت حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي كاالهاي ترخيص قطعي شده (

گامي اجازه تحويل كاال را خواهد داد كه كليه وجوه گمرك، هن. ضبط خواهد نمود ) قبلي 

  .مزبور را دريافت نموده باشد
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  ) قانون 16ماده ( چگونه مي توان اضافه پرداختي به گمرك را وصول نمود ؟ 

هرگاه بعد از ترخيص كاال معلوم گردد صاحب كاال مبالغي را در اثر اشتباه در محاسبه يا 

ع اشتباهات ديگر بيش از آن چه كه مقرر بوده به گمرك عدم دقت در تعرفه گمركي يا وقو

 ماه بعد از تاريخ صدور سند ترخيص 8پرداخته است صاحب كاال مي تواند حداكثر تا 

  .اضافه پرداختي مذكور را از گمرك مطالبه نمايد ) پروانه سبز گمركي (

ن كاال عينا همين حقوق براي گمرك نيز در صورت وقوف بر كسر دريافتي از صاحبا

  .محفوظ است 

  ) قانون 22ماده ): ( زميني ( كاالي متروكه 

مدت مجاز متوقف كاالهاي وارده به گمرك چهارماه بعد از تاريخ تسليم مانيفست يا 

در صورتي كه در اين فاصله براي . اظهارنامه اجمالي يا تاريخ صدور قبض انبار است 

ده است اقدام نشود، كاال مترو كه تشريفات گمركي و وظايفي كه به عهده اظهار كنن

البته مهلت مزبور در مورد كاالهاي سريع الفساد يا كاالهايي كه ايجاد . محسوب مي گردد 

) مانند حيوانات زنده ( مي كند يا كاالهايي كه نگهداري آن ها ايجاد هزينه مي كند خطر 

 64ماده ( اقدام كند رعايت نشده و گمرك مي تواند سريعا نسبت به اجراي قانون مترو كه

در مورد كاالهاي عادي در صورتي كه عدم اقدام به تحويل گرفتن ) آئين نامه اجرائي 

 ماه را در صورت تقاضاي 4معلول علل موجهي باشد اداره كل گمرك مي تواند مهلت 

. كتبي صاحب مال، حداكثر تا چهار ماه ديگر به شرط پرداخت حق انبارداري، تمديد كند

بيل موارد بعد از انقضاء مهلت ، گمرك مي تواند بدون رعايت اخطار قبلي يا آگهي در اين ق

  .كاال را متروكه نمايد 
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  )هوايي ( كاالي متروكه 

 قانون امور گمركي تحت عنوان ماده واحده مصوب 22 الحاقي به ماده 5براساس تبصره 

از تاريخ صدور ) ه هافرودگا(حداكثر مهلت توقف كاال در اماكن گمركي هوايي  8/3/1351

قبض انبار دو ماه خواهد بود و در صورتي كه ظرف مهلت مزبور صاحبان كاال براي 

  .انجام تشريفات قطعي گمركي كاالي خود اقدام ننمايند، كاال مترو كه محسوب مي گردد 

  ) آئين نامه اجرائي 96 و 94ماده : ( اسناد الزم براي ترخيص كاال از گمرك 

ال از گمرك صاحب كاال يا نماينده او بايد اسناد زير را به اظهارنامه براي ترخيص كا

  :تنظيمي خود ضميمه نمايد 

  ) سياهه –فاكتور ( اسناد خريد  -1

 فهرست عدل بندي  -2

 گواهي مبداء -3

 بارنامه حمل  -4

 قبض انبار -5

گمرك مي تواند در صورت لزوم قبول اظهارنامه را موكول به ارائه اسناد ديگري نيز 

  : از جمله اين اسناد مي توان به موارد زير اشاره نمود .بنمايد 

  مجوزهاي اداري، بهداشتي و گواهي هاي استاندارد -1

 گواهي بازرسي مستقل -2

 )پرفرما و مكاتبات اوليه ( مدارك اوليه معامله  -3

 بيمه نامه  -4

 )در صورتي كه صاحب كاال شخصا به گمرك مراجعه نكند ( وكالتنامه  -5
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 ) اوراق ثبت سفارش – فروش ارز اعالميه( مدارك بانكي  -6

  ) آئين نامه 98ماده : ( بازديد از كاال قبل از ارزيابي 

صاحب كاال يا نماينده قانوني او حق دارد قبل از تسليم اظهارنامه با ارائه تقاضاي كتبي و 

اسناد مالكيت با موافقت گمرك كاالي خود را رويت و به توزين بسته ها يا باز كردن ارائه 

دن محتويات آن ها جهت بدست آوردن مشخصات مذكور و نمونه برداري و همچنين و دي

  .اقدام نمايد ) با حضور نماينده گمرك ( به خشك كردن كاال يا تعويض لفاف آن 

  ) آئين نامه 99ماده : ( تعيين تعرفه قبل از اظهار كاال 

يح كاال يا ترديد در صاحب كاال يا نماينده قانوني او در صورت عدم اطالع از تعرفه صح

صحت آن مي تواند با تقاضاي كتبي و ارائه اسناد مالكيت و الصاق نمونه كاال از گمرك 

محل تعرفه كاالي خود را استعالم و پس از دريافت پاسخ كتبي و حصول اطالع قطعي از 

ه اگر تعرفه ابالغ شده بنا ب. تعرفه كاالي خود نسبت به تنظيم اظهارنامه مبادرت نمايد 

درخواست صاحب كاال به كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي ارجاع و تائيد گردد 

  .قبول آن براي گمرك الزامي است 

در صورتي كه درخواست تعرفه بندي كاال قبل از ورود آن به عمل آيد تعرفه تعيين شده 

ن به به شرح فوق فقط براي يك بار و تا يكسال بعد از تاريخ تعيين تعرفه و ابالغ آ

بايد توجه داشت كه تعيين تعرفه كاال به شرح فوق ، مجوز . (استعالم كننده معتبر است 

  ).ورود كاال نيست و در هر حال هنگام ورود كاال مقررات مربوطه الزم االجرا است 

  ) قانون 51ماده : ( كميسيون رسيدگي به اختالفات گمركي 
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ان كاال و گمركات كشور كميسيون به اختالفات گمركي فيمابين صاحبمرجع رسيدگي 

پنج نفر از اعضاء آن . اين كميسيون هفت عضو دارد. رسيدگي به اختالفات گمركي است 

از كارمندان بصير و مطلع گمرك به انتخاب رئيس كل گمرك يك نفر از كارمندان بصير و 

تخاب مطلع وزارت دارائي و يك نفر از كارمندان بصير و مطلع وزارت بازرگاني به ان

  .وزراي مربوطه مي باشند 

  :صالحيت اين كميسيون در موارد زير است 

  تشخيص نوع كاال -

 تعرفه بندي كاال -

 ارزش كاال -

 مقررات گمركي -

 مقررات صادرات و واردات  -

 ساير مواردي كه به نوعي با موارد فوق مرتبط باشد -

رد قبول مودي، راي اين كميسيون در مواردي كه مابه التفاوت بين مبلغ راي و مبلغ مو

پنج ميليون ريال يا كمتر باشد براي طرفين قطعي و الزم االجراء و زائد بر مبلغ مزبور 

  .قابل تجديد نظر است 

  كميسيون تجديد نظر

  :اعضاي آن عبارتند از .  عضو تشكيل مي شود 5كميسيون تجديد نظر از 

  نماينده وزير امور اقتصادي و دارائي -1

 نماينده وزير بازرگاني -2
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 ك قاضي عالي رتبه به انتخاب وزير دادگستريي -3

 يك نفر از اعضاي هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران -4

 يك نفر نماينده رئيس كل گمرك ايران -5

نماينده وزير امور اقتصادي و دارائي، رياست كميسيون تجديدنظر را به عهده خواهد 

  .مورد اختالف قطعي و الزم االجرا استراي كميسيون تجديد نظر براي هر مبلغ . داشت 

  ) قانون 29ماده : ( قاچاق گمركي 

  :موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود 

  وارد كردن كاال به كشور يا خارج كردن كاال از كشور به ترتيب غيرمجاز -1

خارج نكردن وسائط نقليه و يا كااليي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي  -2

ده باشد به استناد اسناد خالف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و وارد كشور ش

 كاال

بيرون بردن كاالهاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و بدون پرداخت  -3

حقوق و عوارض گمركي خواه عمل در حين خروج از گمرك و يا بعد از خروج 

 .كشف شود 

 تعويض كاالي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن -4

ار كردن كاالي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كاالي مجاز يا غيرمجاز اظه -5

 مشروط با نام ديگر 

 وجود كاالي اظهار نشده ضمن كاالي اظهار شده  -6
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خارج نكردن يا وارد نكردن كاالئي كه ورود يا خروج قطعي آن ممنوع يا مشروط  -7

ي كه ثابت شود جزء در موارد( ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور باشد 

 ) سوء نيتي نبوده است 

اظهار كردن كاالي مجاز تحت عنوان كاالي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود  -8

 .بازرگاني و عوارض آن كمتر است، با نام ديگر و با استفاده از اسناد خالف واقع

  ) قانون 40ماده : ( كاالهاي ممنوع الورود 

  :ند كاالهاي مشروحه زير ممنوع الورود هست

كاالهائي كه در جدول تعرفه گمركي يا به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه  -1

  .هاي متكي به قانون ممنوع الورود يا غيرمجاز شناخته شده يا شود 

 اسلحه جنگي و شكاري از هر قبيل مگر با موافقت وزارت دفاع -2

ه و باروت ، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد متحرق -3

 )مگر با موافقت وزارت دفاع ( منفجره 

 مواد مخدر از هر قبيل  -4

 دستگاه مخصوص عكاسي هوائي -5

 دستگاه فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن ها  -6

صفحه گرامافون و نوار پر شده فيلم و كتاب كه به تشخيص وزارت ارشاد  -7

ي كشور مخالف نظم عمومي يا شئونات ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسم

 .باشد

مجله ، صور، روزنامه ، عالمات و هر نوع نوشته كه به تشخيص وزارت ارشاد،  -8

 .مخالف نظم عمومي يا شئونات ملي يا عفت عمومي يا مذهب رسمي كشور باشد 
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كاالهايي كه روي خود آن ها يا روي لفاف آن ها نشاني يا نام بنگاه يا عالمت يا  -9

ل خريدار و مصرف كننده را نسبت به مشخصات ديگري باشدكه موجبات اغفا

 .سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم نمايد

  ) آئين نامه 65ماده : ( انبار اختصاصي 

هريك از واردكنندگان و صاحبان كاال مي توانند از هريك از گمركات اجازه استفاده از 

بارهاي عمومي رسمي و يا سردخانه درخواست انبار اختصاصي يا انتقال كاال را به ان

رئيس گمرك مي تواند در صورت داشتن شرايط ذيل مراتب را براي جلب موافقت . نمايند 

  .پيشنهاد و پس از تاييد آن اقدام نمايد گمرك ايران 

  .محل انبار اختصاصي حتي االمكان نزديك به اماكن گمركي باشد  -1

 طوري باشد كه كاال در آن جا از دستبرد ساختمان انبار اختصاصي يا سردخانه -2

 .و آتش سوزي مصون باشد 

در انبار اختصاصي غير از كاالئي كه تشريفات قطعي گمركي آن انجام نشده  -3

به استثناي سردخانه ها به شرطي كه محل كاالي . كاالي ديگري گذارده نشود 

ت گذاري گمرك شده از ساير كاالهاي موجود در سردخانه قابل تشخيص و عالم

 .باشد 
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  ) آئين نامه 376 – 377 -386مواد ( حق العملكاري در گمرك 

  تعريف حق العمكار گمركي 

اطالق مي شود كه تشريفات ) اعم از حقيقي يا حقوقي ( حق العمكار در گمرك به شخصي 

گمركي كاالي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام 

  .دهد 

اني كه بدون داشتن كارت حق العمكاري تشريفات گمركي كاال را به وكالت انجام    كس

  .مي دهند نمي توانند بيش از ده مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند 

  شرايط حق العمكار 

هيچ شخصي به عنوان حق العمكار در گمرك پذيرفته نمي شود مگر آن كه پروانه 

  . كل گمرك تحصيل نموده باشد مخصوص اين شغل را از اداره

  شرايط دريافت پروانه حق العمكاري 

  تابعيت ايران  -1

  سال 25حداقل سن  -2

 داشتن كارت بازرگاني -3

نداشتن محكوميت به جنحه و جنايت و عدم سابقه قاچاق در گمرك به گواهي  -4

 مقامات مربوط

 حداقل داشتن ديپلم دبيرستان  -5

 )ولت نباشد كارمند د( عدم اشتغال به كارهاي دولتي  -6
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پذيرفته شدن در امتحان قانون امور گمركي و آئين نامه آن كه از طرف گمرك هر  -7

 .سال يك بار به عمل خواهد آمد 

  تخلفات حق العمل كاران 

هرگاه حق العمكار در ضمن اشتغال به شغل حق العمكاري در گمرك عمدا اظهارنامه 

نامه گمركي مرتكب شود كه متضمن خالف واقع تنظيم يا اقدامي برخالف قانون و آئين 

زيان مالي دولت باشد تخلف او به پيشنهاد گمرك در كميسيوني مركب از نمايندگان 

وزارت اقتصاد، اتاق بازرگاني و گمرك ايران رسيدگي و در صورت ثبوت تخلف ، طبق 

راي قطعي كميسيون مزبور ، پروانه حق العمكار متخلف به طور موقت يا دائم باطل 

چنان چه حق العمكار در ارتكاب قاچاق گمركي، دخالت داشته باشد عالوه بر . د شد خواه

  .اجراي مقررات باال مشمول مقررات قانون مرتكبين قاچاق نيز خواهد بود 

  تعرفه گمركي 

در معني اول تعرفه به جدول طبقه بندي كااليي . تعرفه به دو معني به كار گرفته مي شود 

.  است Nomenclatureكاال اطالق مي شود كه اصطالح خارجي آن يا سيستم طبقه بندي 

 است يعني تلويزيون در سيستم        15/85مثال وقتي گفته مي شود تعرفه تلويزيون 

يا برنج كه در .  آن جا گرفته است 15 و رديف 85طبقه بندي كااليي بين المللي در فصل 

اما تعرفه به معني .  قرار دارد 6ديف  و ر10 طبقه بندي شده است در فصل 06/10شماره 

ديگر آن همان ماخذ دريافت حقوق و عوارض گمركي است كه در زبان تجاري بين المللي 

TARIFF درصد است يعني 30مثال وقتي گفته مي شود تعرفه تلويزيون .  گفته مي شود 

.  درصد است 30 آن CUSTOMS DUTIESماخذ دريافت حقوق و عوارض گمركي 

ته نيز قابل ذكر است كه واژه تعرفه اساسا از ريشه عرف به معني معرفي كردن و اين نك
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شناساندن است كه از طريق اندلس وارد زبان انگليسي شده و به همان طريق به كار 

در حقيقت اصطالح تعرفه از جانب مسلمانان وارد زبان اروپاييان شده . گرفته شده است 

  .است 

  بندي كاالئي تعرفه به معني جدول طبقه 

طبقه بندي كاالها بر مبناي گروه يا دسته هائي از كاالها كه داراي خصوصيات يا 

مشخصات مشابه يا نظم و ترتيب معيني باشند همواره جهت سهولت انجام تجارت           

اين امر عالوه بر ساده نمودن مناسبات بازرگاني اتخاذ . بين الملل مورد نظر بوده است 

انعقاد قراردادهاي تجاري و همچنين بررسي آماري تجارت جهاني را            تصميم در 

  .امكان پذيرتر مي نمايد 

طبقه بندي كاالها ممكن است بر مبناي حروف الفباء يا براساس نوع مواد تشكيل دهنده 

  .يا تركيبي از آن ها باشد . . . كاال يا تكنولوژي ساخت يا مصارف نهائي كاالها، 

 فهرست طبقه بندي كاال در تجارت بين الملل بسيار زياد است چنين فهرستي مزاياي

مذاكرات تنظيم پروتكل ها و قراردادها و مفاهيم مورد نظر هر طرف را به سادگي تبيين و 

طبيعي است كه به دليل پيشرفت هاي علمي و به بازار آمدن كاالهاي . قابل اجراء مي نمايد

 تجارت بين الملل فهرست طبقه بندي كاالها يا مبناي  جديد و دگرگوني در روش هاي

 .طبقه بندي آن هر از چندي دستخوش تغيير يا اصالح گردد 
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در اين بخش دو سيستم طبقه بندي كاالئي يعني سيستم طبقه بندي شوراي همكاري هاي 

 و سيستم جايگزين آن معروف به سيستم هماهنگ توصيف و CCCN( 1( گمركي 

  . در حد اجمال معرفي مي گردد HS( 2(  يا هارمونايزد سيستم كدگذاري كاال

   )CCCN( سيستم طبقه بندي شوراي همكاري هاي گمركي 

 كشور از جمله 14 در بروكسل و با شركت 1950 دسامبر 15شوراي همكاري گمركي در 

 اهم وظايف و مسئوليت هاي شورا، ايجاد هماهنگي و تهيه و تنظيم. ايران به وجود آمد 

طرح قراردادها تفسير يكنواخت طبقه بندي كاالها، ايجاد و تعيين مفاهيم و اصطالحات 

گمركي ، نحوه رسيدگي به ارزش كاالها در گمركات رفع اختالفات گمركي ، نشر اطالعات 

  .و تكنيك هاي گمركي و نظاير آن است 

سيستم طبقه  ميالدي سيستم طبقه بندي كاالئي را تحت عنوان 1959اين شورا در سال 

مشخص شده بود در جامعه بازرگاني    BTN 3بندي بروكسل كه با عالمت اختصاري 

 ميالدي بدون 1974 در سال BTNتعرفه . بين الملل مطرح و به مرحله اجراء درآورد 

هيچ تغييري در اركان و طبقه بندي و شماره هاي اصلي و فرعي آن به سيستم طبقه بندي 

اين تغيير نام به جهت لحاظ . تغيير نام داد  ) CCCN( ي شوراي همكاري هاي گمرك

. نمودن شوراي همكاري هاي گمركي عضو شورا در تدوين تعرفه ياد شده بوده است 

 شماره 1011 فصل تعريف شده و داراي 99 قسمت اصلي كه در 21 داراي CCCNتعرفه 

 . شماره فرعي مي باشد 1083اصلي و 

 

                                                 
1 Customs Co-operation Counsult Nomenclature. 
2 The Harmonized commodity description and coding System.( Harmonized System ) 
3 BTN – Brussels Tariff Nomenclature 
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 SECTION 21              قسمت21     

 CHAPTERS 99                فصل99        

 Heading 1011     شماره اصلي1011       

 sub. heading 1083    شماره فرعي1083        

  

 قانون امور گمركي 60 هجري شمسي براساس ماده 1352طبقه بندي بروكسل از سال 

شماره هاي .  اجراء درآمده است در گمركات كشور ما رسما به) 1350مصوب خرداد (

دو رقم اول نمايانگر شماره فصل . اصلي نمانكالتور شورا از چهار رقم تشكيل شده است 

نمانكالتور و دو رقم بعدي كه با مميز جدا مي شود نشان دهنده شماره رديف يا جايگاه 

 و رديف 15 نمايانگر فصل 12/15به عنوان مثال شماره . كاال در درون همان فصل است 

  . در همان فصل مي باشد 12

در اين نمانكالتور در هر شماره امكان تقسيم بندي فرعي باتوجه به حدود شموليت آن 

مثال در . شماره به عمل آمده كه نحوه شناسائي و طبقه بندي كاالها را ساده تر مي كند 

ندي شده  ماشين تحرير بدون دستگاه محاسب و ماشين چك نويس طبقه ب51/84شماره 

كه جهت سهولت دسته بندي آن ها تقسيم بندي هاي فرعي زير نيز گنجانيده شده . است 

 :است 

  

BTN 
CCCN 
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  CCCNتقسيم بندي تعرفه در : 13جدول 

  نوع كاال  شماره آمار  شماره تعرفه

51/84  

11/751  

12/751  

18/751  

  ماشين چك نويسي-ماشين تحرير بدون دستگاه محاسب

   برقي– معمولي  ماشين تحرير با حروف–الف 

   غيربرقي– ماشين تحرير معمولي –ب 

   ماشين چك نويس-  ساير ماشين هاي تحرير–ج 

  

بايد توجه داشت كه برخي از شماره ها بي نياز از تقسيم بندي فرعي مي باشد و به همين 

به عنوان نمونه به . دليل همان شماره اصلي براي طبقه بندي آن كاالها كفايت مي كند 

 مي توان اشاره نمود كه براي طبقه بندي تراورس چوبي براي راه آهن در 07/44شماره 

عالوه بر .  كه به سولفاميدها اختصاص يافته است 36/29نظر گرفته شده است يا شماره 

تقسيم بندي هاي فرعي شوراي همكاري هاي گمركي دولت ها را مجاز دانسته كه در ذيل 

فرعي به فراخور نيازهاي خود تقسيم هاي            شماره هاي اصلي يا ذيل شماره هاي 

اما هيچ عضوي از شورا مجاز به تغيير در تقسيم بندي هاي . فرعي تري به وجود آورند 

  .اصلي و فرعي خود نمانكالتور نمي باشد 

رديف هاي . تقسيم بندي داخلي كشورها فقط مورد استفاده خود آن كشورها مي باشد 

 تقسيمات داخلي دولت ها بدين نحو متمايز مي گردد كه رديف هاي فرعي نمانكالتور از

مشخص شده در حالي كه رديف هاي داخلي  } -{ فرعي نمانكالتور فقط با خط تيره 

 كه 02/73مثال تعرفه . مجزا مي شود } - ){ كشورها با پرانتز نيم بسته و خطر تيره 

 : شرح زير تقسيم شده است مي باشد به) فرو آلياژها ( مربوط به آلياژهاي آهن 
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 ذيل 3و2و1كه رديف هاي الف و ب و ج تقسيمات فرعي خود نمانكالتور ولي رديف هاي 

رديف فرعي ج ، مربوط به تقسيمات داخلي دولت ايران است كه به خاطر نيازهاي خود 

  .رديف فرعي ج را به صورت فوق شكسته است 

   )HS( سيستم هماهنگ توصيف و كدگذاري كاال 

كاال در حقيقت از  يا جدول طبقه بندي هماهنگ شده توصيف و كدگذاري HSسيستم 

 از همان HSهسته اصلي سيستم .  با اصالحاتي ايجاد شده است CCCNداخل سيستم 

 را به عنوان يك HS مايه مي گيرد ولي امتيازاتي نسبت به آن دارد كه CCCNطبقه بندي 

مختلف اقتصادي و بازرگاني از جمله گمرك حمل و سيستم مورد استفاده در بخش هاي 

 1983اين سيستم كه در ژوئن . نقل آمار و ساير بخش هاي اقتصادي درآورده است 

 الزم االجراء اعالم گرديد يك طبقه بندي چندمنظوره است 1988تصويب و از اول ژانويه 

فصل است  96 قسمت مذكور 21ذيل .  قسمت است 21داراي  CCCNكه همچون سيستم 

اما بايد توجه داشت .  سه فصل آن كاهش يافته است CCCNكه در مقام مقايسه با تعرفه 

 بصورت باز براي مقاصد تعرفه اي HSدر  ) 99 و 98 و 77فصول ( كه اين سه فصل 

  .1كشورها ، منظور شده ولي به عنوان فصول بين المللي فعال شناخته نشده است

 
                                                 

  .باقي مانده است ) سفيد (  به عنوان فصول باز 77 و 99 هم اكنون فعال شده و در حال حاضر فصول 98 فصل  1

  )آلياژها فرو(  آلياژهاي آهني – 02/73
   ساير–ج    فروسيلسيوم –ب    منگنز-الف

 غيرمذكر) 3    فرونيكل) 2  فروكرم)1
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  section 21                                    قسمت21        

 chapters 96           فصل96        

    heading 1241                شماره اصلي1241       

 separate 5109           شماره اختصاص يافته براي كاال5109         

 

شده  با حروف الفبا مشخص CCCN به جاي شماره هاي فرعي كه در HSدر سيستم 

است از روش يك خط فاصله و دو خط فاصله استفاده شده و به كليه اين رديف ها يك 

 ذيل شماره HSكد سيستم هماهنگ شده اختصاص يافته كه به عنوان نمونه، در سيستم 

 : به صورت زير توصيف شده است 8528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS 
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  HSتقسيم بندي تعرفه اي در : 14جدول 

  نوع كاال  شماره تعرفه

8528  

  

  

  

85281200  

  

85281211  

85281212  

85281219  

  

85281221  

85281222  

85281299  

85281300  

  

85282100  

85282200  

85283000  

  

  

دستگاه هاي تلويزيوني حتي قوام شده يا دستگاه گيرنده پخش راديويي يا با دستگاه ضبط 

  .يا پخش صوت يا تصوير مونيتورهاي ويدئويي و پروژكتورهاي ويدئويي

گاه هاي گيرنده تلويزيوني، حتي توام شده و دستگاه گيرنده پخش راديويي يا دست - 

  با دستگاه ضبط يا پخش صوت يا تصوير

  رنگي -- 

   اينچ و كمتر30 تلويزيون رنگي -- - 

   با صفحه پالسما-- -- 

   LCD با صفحه -- -- 

   ساير -- -- 

   ساير -- - 

   با صفحه پالسما-- -- 

   LCD با صفحه -- -- 

   ساير-- -- 

  ياه و سفيد يا ساير تك رنگ ها س-- 

   مونيتورهاي ويديويي- 

   رنگي -- 

   سياه و سفيد يا ساير تك رنگ ها -- 

   پروژكتورهاي ويديويي-- 
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  اصول و قواعد طبقه بندي كاالها 

 شش قاعده به شرح زير و متد در نظر گرفته شده HSبراي طبقه بندي كاالها در سيستم 

  .است 

  يستم هماهنگ شده قواعد عمومي براي تفسير س

  طبق

  :ه بندي كاالها در نمانكالتور طبق اصول ذيل انجام مي گيرد 

عناوين قسمت ها و فصل ها و بخش ها داراي ارزش جز شناساندن و تسهيل امر  -1

مراجعه نمي باشد زيرا طبقه بندي در متن شماره ها و يادداشت هاي مقدماتي 

ي كه اين قواعد با مندرجات شماره قسمت ها و فصل ها و در قواعد زير تا آن جائ

  .ها و يادداشت ها ، مغايرت نداشته باشند، قانونا تعيين گرديده است 

هر اشاره اي به يك شيئ در شماره اي معين شامل اين شيئ مي شود ولو ) الف  -2

به حالت غير كامل يا تمام نشده به شرط اين كه به همان صورت مشخصات 

همچنين شامل شئي كامل يا تمام .  را داشته باشد اساسي شيئ كامل يا تمام شده

شده يا اشيائي كه طبق مقررات پيش گفته بايد كامل يا تمام شده تلقي شوند وقتي 

 .كه به صورت پياده شده يا سوار نشده عرضه مي گردند مي شود 

هر ذكري از يك ماده كه در هر شماره معين شده است مربوط به اين ماده      ) ب 

همچنين هر . شد خواه به حالت خاص يا مخلوط يا حتي با اشتراك با مواد ديگرمي با

طبقه . ذكري كه از مصنوعات است كه تماما يا جزعا از اين ماده تشكيل شده باشد

طبق اصول بيان شده  ) Composite( بندي اين محصوالت مخلوط يا اشياء مركب 

  . به عمل مي آيد 3در قاعده 
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ب يا به هر صورت ديگر كاالئي -2مقررات قاعده واه در اجراي  در مواردي كه خ-3

قابل طبقه بندي در دو يا چند شماره به نظر برسد طبقه بندي آن به نحو زير انجام 

  :مي گيرد 

شماره هائي كه كاال را با صورت مشخص تري توصيف كند بر شماره هايي كه ) الف 

با اين حال وقتي كه دو يا . ود صورت عمومي تري را بيان مي كند مرجح خواهد ب

متشكله يك محصول مخلوط يا يك چند شماره هركدام تنها به يك قسمت از مواد 

شيئ مركب يا فقط به يك قسمت از اشياء در مورد كاالهائي كه به صورت مجموعه 

براي خرده فروشي آماده و عرضه شده اند مربوط مي شود اين شماره ها را بايد 

. ر گرفتن اين محصول يا اين شيئ به عنوان مشخص تري تلقي كرد همچنين با در نظ

  .حتي اگر يكي از شماره ها از طرف ديگر توصيف دقيق تر يا كامل تري از آن باشد 

طبقه بندي محصوالت مخلوط، مصنوعاتي كه از مواد مختلف تشكيل شده يا از به ) ب 

مجموعه ائي كه به صورت هم متصل كردن اشياء گوناگون بدست آمده باشد و كااله

براي خرده فروشي آماده و عرضه شده اند ولي طبقه بندي آن ها را با اجراي قاعده 

 الف نتوان تعيين كرد طبقه بندي باتوجه به ماده يا شيئ كه صفت و خاصيت -3

اساسي خود را به آن محصول مي دهد به عمل مي آيد ، به شرط اين كه تشخيص اين 

  .امر ميسر باشد 

 ب نتوان طبقه بندي كاالئي را تعيين كرد آن – 3 الف و - 3در مواردي كه با قواعد  ) ج

كاال در شماره اي كه از لحاظ ترتيب عددي در آخر قرار گرفته بين آنهايي كه قابل 

  .اعتبار تشخيص داده شده است طبقه بندي مي گردد 
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 شماره مربوط به كاالئي  كاالهائي را كه نتوان طبق قواعد فوق طبقه بندي كرد، در-4

  .كه بيش تر به آن شبيه است طبقه بندي مي شود 

 عالوه بر مقررات پيش گفته، قواعد زير در مورد كاالهاي آتي الذكر اجراء         -5

  :مي گردد

جلد براي دوربين عكاسي، آالت موسيقي ، اسلحه ، آالت رسامي، جعبه ها و ) الف 

راي جاي دادن يك شيئ معين يا يك مجموعه محفظه هاي مشابه كه به خصوص ب

ابليت اين را دارند كه براي استعمال طوالن مورد استفاده قرار گيرند ساخته شده و ق

و با اشيائي كه براي آن ها درنظر گرفته شده عرضه مي شوند در صورتي كه از 

. شوند نوعي باشند ه معموال با آن ها فروخته مي شوند با اين اشياء طبقه بندي مي 

با اين حال، اين قاعده در مورد محفظه هائي كه خاصيت اساسي خود را به مجموعه 

  .مي بخشد، قابل اجراء نمي باشد 

 فوق ، ظروف محتوي كاالها، چنان چه از – الف – 5با رعايت مقررات قاعده ) ب 

       نوعي باشد كه معموال براي اين قبيل كاالها مصرف مي شوند همراه با آن ها     

با اين حال وقتي كه ظروف، قابليت اين را داشته باشند كه به . طبقه بندي مي گردند 

  .طور مطلوب و به صورتي مكرر مورد استفاده قرار گيرند اين قاعده اجراء نمي گردد

طبقه بندي كاالها در شماره هاي فرعي يك شماره در متن اين شماره هاي فرعي  -6

ي فرعي و همچنين با انجام تغييرات الزم در قواعد فوق و و يادداشت هاي شماره ها

با آگاهي به اين كه فقط شماره هاي فرعي هم سطح ممكن است مورد مقايسه قرار 

از لحاظ اين قاعده يادداشت هاي قسمت ها و    . گيرند قانونا تعيين گرديده است 

  .است فصل ها نيز جز در مواردي كه مقررات مخالفي باشد قابل اجراء 
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  تعرفه به معني حقوق و عوارض گمركي 

در اين معنا عبارتست از ماليات و عوارضي كه دولت ها بدليل حمايتي يا مالي تعرفه 

اصطالحا اين دريافتي به حقوق ورودي . يا تركيبي از آن ها از كاالها اخذ مي كنند 

ه در اين تعرفه گمركي ممكن است براساس ارزش كاال دريافت شود ك. موسوم است 

در اين روش حقوق و عوارض گمركي كاال . مي نامند » تعرفه ارزشي « صورت آن را 

يا تعرفه آن درصدي از ارزش آن كاال را تشكيل مي دهد كه بايد به گمرك پرداخت 

  .مي گويند » تعرفه ثابت « در اين حالت آن را . شود 

ريافت مي شود كه در تعرفه گمركي در مواردي براساس تركيبي از دو روش فوق د

  .گفته مي شود » تعرفه مركب « آن صورت به آن 

  تعرفه ارزشي 

   درصد ارزش 50حقوق ورودي تلويزيون 

  تعرفه ثابت 

  . ريال است 7000حقوق گمركي چاي هر كيلوگرم 

  تعرفه مركب 

   ريال 12000 درصد ارزش به عالوه هر كيلوگرم 4حقوق گمركي كاشي 

  تعرفه هاي ترجيحي

بناي تقسيم بندي ديگري كه انگيزه و علل آن برقراري تسهيالت يا ايجاد بر م

تبعيضات يا موانع جهت ورود و صدور كاال ، كشور، اتحاديه يا منطقه اقتصادي 

  .خاصي باشد، تعرفه گمركي ممكن است يك ستونه يا دو ستونه يا سه ستونه باشد 
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  تعرفه يك ستونه 

به طوري كه براي كليه كاالهاي . بعيض است تعرفه يك ستونه، تعرفه اي بدون ت

  .وارده از كليه كشورها، به صورت يكسان و بدون انعطاف ، اجراء مي گردد 

  تعرفه دو ستونه 

در اين سيستم تعرفه براي هر كاالئي دو نوع حقوق و عوارض گمركي وضع شده 

اي از   است يك نوع آن حد باال يا تعرفه حداكثر است ولي در حد ديگر مجموعه 

تعرفه هاي كاهش يافته براي برخي كشورهاست كه از طريق مذاكره و انعقاد پروتكل 

  .يا قراردادها بدان ها اختصاص مي يابد 

  تعرفه سه ستونه 

تعرفه سه ستونه شكل گسترده تر تعرفه دو ستونه است كه به آن ستون ديگري 

ز كشورها تعيين و اعمال افزوده شده و حد پائين تري از حقوق گمركي براي گروهي ا

اين سيستم براي . نيز مي نامند » سيستم تعرفه هاي ترجيحي « كه آن را . مي شود 

  .افزايش تجرات بين اعضاي مختلف درگروه مي باشد 

  محاسبات گمركي 

  محاسبه ارزش كاال 

حقوق گمركي و سود بازرگاني و برخي از عوارض گمركي بر مبناي ارزش كاالها 

بنابراين تعيين ارزش صحيح كاالها در گمرك از اهميت ويژه اي . د وصول مي شو

گمرك همواره مترصد يافتن روشي براي وقوف به ميزان واقعي . برخوردار است 

 بدنبال يافتن – در اجراء –از آن فراتر گمرك . پرداخت هاي خريدار به فروشنده است 
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امله و مبالغي كه خريدار به فرمولي است تا او را قادر با اطالع از كم و كيف مع

فروشنده پرداخته يا بايد بپردازد يا از روابط پنهاني احتمالي فروشنده و خريدار 

  .بسازد 

 قانون امور گمركي ارزش كاال در گمرك 10در يك معامله متعارف، براساس ماده 

  :عبارتست از 

 كليه هزينه هاي و» بهاي خريد كاال در مبداء به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل « 

مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه ، مدل و 

عالمت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كاال و ساير هزينه هائي كه به آن 

اين ارزش از روي سياهه خريد يا . كاال تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد 

ناد تسليمي صاحب كاال، تعيين و براساس نرخ ارز و برابري هاي اعالم شده ساير اس

  .از طرف بانك مركزي ايران، در روز تسليم اظهارنامه محاسبه مي گردد 

  :اجري اين تعريف ، مستلزم آگاهي از موارد زير است 

   )CIF( بهاي سيف  -

 ساير هزينه ها  -

 نرخ ارز -

 روز تسليم اظهارنامه  -

   )CIF( بهاي سيف 

 ميالدي در تجارت جهاني متداول گرديده 1936سال كه از  1Incotermsدر مقررات 

. مي باشد  Freight و كرايه حمل Insuranc ، بيمه Costارزش سيف مجموع ارزش كاال 
                                                 

  .به فصل دوم رجوع شود   1

kingkar20@yahoo.com
www.takbook.com



 134

بدين مفهوم در تعيين ارزش كاال در گمرك ابتدا بايد قيمت پرداخت شده براي كاال و 

اين ارقام اصوال از روي .  بيمه متعلقه ، مشخص شودهزينه حمل آن و همچنين هزينه

اسناد تسليمي تسوط خريدار كه به وسيله بانك گواهي شده باشد به گمرك اظهار مي 

گمرك با استفاده از        . گواهي بانك ظهر اسناد، صرفا اسناد، نافذ و معتبر نيست. شود

 121 پيش بيني شده و ماده 11و  10فرمول هايي كه در قانون امور گمركي به ويژه مواد 

آئين نامه اجرايي آن درخصوص صحت يا عدم صحت ارزش هاي اظهار شده بررسي و 

  .اقدام مي نمايد 

  ساير هزينه ها 

اصوال قيمت عرضه شده كاال، شامل هزينه هائي از قبيل بازاريابي ، تبليغات و ساير 

 ارزش كاال در گمرك در برگيرنده اما. حقوق مربوط به ساخت و توليد كاال نيز مي باشد 

هزينه هاي ديگري كه خريدار تا ورود كاال به اولين دفتر يا مقصد گمركي متحمل مي شود 

  1از جمله اين هزينه ها ، حق ثبت سفارش كاال و كارمزد مراكز تهيه و توزيع. هم هست 

  .مي باشد 

   حق ثبت سفارش كاال – 1

توان نوعي هزينه بابت افتتاح اعتبار يا ثبت سفارش حق ثبت سفارش كاال را در واقع مي 

 قانون متمم بودجه سال 16حق ثبت سفارش كاال به موجب تبصره . به حساب آورد 

در .  بود C.F ارزش سي انداف 04/0 هجري شمسي برقرار گرديد و ميزان آن 1346

                                                 
  . بعد از انحالل مراكز تهيه و توزيع كاال ، اين كارمزد به عنوان كارمزد ثبت آماري اخذ مي گردد  1
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ارزش كاهش  01/0سال هاي بعد باتوجه به افزايش درآمد ارزي كشور تقليل يافت و به 

  .داده شد 

ارزش كاال تعيين  02/0 قانون بودجه ميزان آن 84 به موجب تبصره 1362در سال 

 قانون 46 به موجب تبصره 1368در سال . ارزش افزايش داده شد % 5/05گرديد، بعدا به 

 براي كاالهاي 1368بودجه سال مذكور، ميزان حق ثبت سفارش كاال از اول فروردين ماه 

  . ارزش سيف تعيين گرديد 015/0 و براي ساير كاالها 05/0اساسي 

 قانون بودجه براي كاالهاي اساسي 14 حق ثبت سفارش كاال طبق تبصره 1372در سال 

 ريال و در 40 به 73در سال .  ريال تعيين گرديد 20و براي ساير كاالها  ريال 5هر دالر 

براساس هم ارز ريالي سيف حق ثبت سفارش .  ريال افزايش داده شد 45 به 1374سال 

در .  بانك مركزي دريافت مي گردد5/2/63 مورخ 2289/ نا15كاال طبق بخشنامه شماره 

، 1376در سال .  ريال تعيين گرديده است 100 حق ثبت سفارش كاال هر دالر 1375سال 

 ريال، تصويب شده 200 قانون بودجه، حق ثبت سفارش هر دالر 14به موجب تبصره 

در سال . هاي اساسي و كاغذ از پرداخت حق ثبت سفارش معاف مي باشند كاال. است 

 قانون بودجه  14 حق ثبت سفارش كاالهاي وارداتي به استناد تبصره 1379 و 1378

 ريال تعيين 275سال هاي مذكور به ازاء هر دالر يا معادل آن در مورد ساير ارزها ، مبلغ 

ارد مي شود و همچنين كاغذ از پرداخت آن كاالهاي اساسي كه توسط دولت و. گرديد 

  .1معاف شده است 

  

                                                 
 از 81مصوب بهمن ماه ) اليحه تجميع عوارض ( رنامه سوم توسعه  به موجب اليحه اصالح موادي از قانون ب 1

  . پرداخت حق ثبت سفارش به بانك ها لغو گرديد 1/1/82تاريخ 
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  فهرست كاالهاي اساسي

  ) قانون بودجه5تبصره (  پنير دارو و شيرخشك – قند و شكر – روغن – برنج –گندم 

   كارمزد مراكز تهيه و توزيع -2

كارمزد مراكز تهيه و توزيع كه براي بررسي و تعيين قيمت كاالها وصول مي شود به 

 22 و همچنين بندهاي ح و ط ماده 12 اليحه قانوني تشكيل مراكز و ماده 12وجب ماده م

  .آئين نامه اجرائي قانون مذكور ، برقرار شده است 

، كارمزد مزبور به كاالهاي 5/9/67 مورخ 28746همچنين به موجب بخشنامه شماره 

 به كليه 9/5/69خ  مور318913موسوم به بدون انتقال ارز و به موجب بخشنامه شماره 

بشود يا بدون پرونده هائي كه در مركز پذيرش مي شوند، اعم از اين كه بررسي قيمت 

ميزان كارمزد در حال حاضر، نيم در هزار ارزش . بررسي قيمت باشد، تعلق مي گيرد 

CFR كه با عنايت به حذف مراكز تهيه و توزيع، براساس مصوبه .  تعيين شده است

  . هيات دولت وصول مي شود 2/3/1373ت مورخ  61ه /2173شماره 

  نرخ ارز 

براي محاسبه ارزش كاال جهت پرداخت حقوق و عوارض گمركي، ارزش كاال كه با پول 

اما نرخ آن چيست ؟ و چگونه از . خارجي فاكتور شده است بايد به ريال ايران تبديل شود

  آن مطلع مي شويم ؟

ي ارز مي باشد كه توسط بانك مركزي نرخ ارز براي محاسبات گمركي ، نرخ رسم

بنابراين كاال با هر نوع ارزي . جمهوري اسالمي ايران همه روزه اعالم و ابالغ مي شود 

  .خريداري شود محاسبات گمركي فقط براساس نرخ رسمي ارز انجام مي پذيرد 
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  روز تسليم اظهارنامه 

پرداخت حقوق و عوارض از آن جايي كه نرخ ارز ممكن است روزانه تغيير كند، براي 

گمركي ، نرخ چه روزي بايد مالك محاسبه قرار گيرد ؟ باتوجه به اين كه ايام متفاوتي را 

از جمله روز گشايش اعتبار يا روز ورود كاال به كشور يا روز . مي توان مدنظر داشت 

 10 اما به موجب ماده. ثبت آماري كه هر كدام در مسير ورود كاال داراي اهميت مي باشد

قانون امور گمركي، نرخ ارز مربوط به روز تسليم اظهارنامه به گمرك به عنوان معيار 

  .1تبديل ارزش كاال به ريال و پرداخت حقوق و عوارض گمركي قرار گرفته است 

  عوارض راه و ترابري

 آئين نامه اجرايي مقررات تردد وسايل نقليه خارجي و 22باستناد تبصره ذيل ماده 

 و چهل و نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، گشايش مصوبه يكصد

 ,FCA, CPTاعتبار و ترخيص و حمل كاالهاي وارداتي با هر نوع شرايط خريد، اعم از 

CFR, FOB چنان چه كاال از مبدا اوليه با وسايل نقليه ايراني، اعم از كشتي ، . . .  و

ز به مجوز حمل از سازمان حمل و نقل و  هواپيما ، كاميون ، قطار و در هر تناژي نيا

  .پايانه هاي كشور ندارد 

واردات كاال به كشور با هر نوع وسيله نقليه خارجي، موكول به اخذ مجوز از سازمان 

كل كرايه حمل و به نرخ % 10حمل و نقل و پايانه هاي كشور بوده و اين مجوز با پرداخت 

  .صادر مي  گردد)  واريزنامه اي يا بورس – صادراتي –شناور ( صاحب كاال ارز خريد 

                                                 
 اخيرا بانك مركزي نرخ ارز را جهت محاسبات گمركي و به منظور تثبيت قيمت كاالهاي مشابهي كه همزمان  1

  .ترخيص مي شود بطور ماهانه اعالم مي كند 
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 كيلو و كمتر 500 تن و كمتر و هوايي 100 تن و كمتر ، جاده اي 500محموالت دريايي 

نياز به اخذ مجوز حمل از سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور ندارد، ولي واردكننده 

رك به حساب مذكور را به گمرك پرداخت نمايد تا از طريق گم% 10موظف است عوارض 

  .1 خزانه واريز گردد 201280

  هزينه هاي گمركي 

 قانون امور گمركي با تصويب 2هزينه هاي گمركي وجوهي است كه براساس بند ج ماده 

  :هيئت دولت براي انجام عمليات زير دريافت مي شود 

  انبارداري -

 خدمات تخليه و باربري -

 ، آزمايش، تعرفه بندي2خدمات فوق العاده  -

  ي انباردار

ميزان و نرخ هزينه انبارداري در گمركات زميني و هوائي با تصويب هيئت دولت و در 

بنادر به موجب اختيارات واگذار شده به شوراي عالي بنادر، توسط اين شورا تعيين     

  .مي شود 

در گمركات )  آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي 4به استناد ماده ( بايد توجه داشت 

 روز، از روز تسليم اظهارنامه اجمالي يا بارنامه 15ه واردات كشور به مدت زميني كلي

                                                 
 آئين نامه 22 گمرك ايران مستند به تبصره ذيل ماده 22/2/1378 مورخ 24223/751/56183نامه شماره  بخش 1

  .اجرايي مقررات تردد وسايل خارجي و مصوبه يكصد و نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور 
 گمركي، ولي در ساعات  خدمات فوق العاده ، انجام تشريفات گمركي در خارج از اماكن گمركي يا در اماكن 2

  ) آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي 6ماده ( تعطيل است 
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از پرداخت ) هركدام كه مورد نظر صاحب كاال باشد ( حمل يا تاريخ صدور قبض انبار 

چنان چه فاصله بين تسليم اظهارنامه اجمالي يا بارنامه حمل . حق انباردراي معاف است 

يه كاال طوالني شود اين معافيت به مدت ده روز پس از يا صدور قبض انبار تا تاريخ تخل

معافيت انبارداري گمركات هوائي، در هر حال دو روز       . تخليه كاال منظور مي شود 

  .مي باشد 
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